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A tartalomból:

Adománvozás 20 J O. december 16-án -
, 7. oldal

Renclezvénynaptár - 8. oldal

A szentegyházi gyermekk,órus Endrődön
- 10. oldal

Kedves Gyomaendrödiek és
Elszármazottak!

A-2ülO-es év sok terhet és sok lehe
tőséget tett a váll unkra. Anehéz gazda
sági helyzetben és abelviz szor·ításában
minden erőnket őssze kell szednünk,
mert osszefogva, egy lélekkel leküzd
hetünk minden akadályt. Városunkfej
lődése elsődleges célunk, hogy lakosai
megelégedve lépjenek át a következő

évbe is. S ehhez erőt meritve idézZük
egy népdal néhány sorát:

"Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenre fel
Ölelruház és táplál, rád gondotÖ visel."

Kivánok sikerekben gazdag és Bol
dog Új Évet minden gyomaendrődi pol
gárnak és városunkból elszármazott, de
lélekben hazagondoló embernek!

Várfi András
Gyomaendrődváros polgármestere

Eltelt egy év, beköszöntött Advent
időszaka. Várjuk az év talán legszebb, leg
szeretetteljesebb ünnepét. Közeledik Ka
rácsony, dZ Örömhír, Békesség és Szeretet
ünnepe.

Az egész éves feladatok, a mindenna
pok rohanását követően lassítani kell. Fel

kell készíteni szívünket, lelkünket 8 közel
gő ünnepre.

De ngyeljünk arra, hogy 8 szel'etet
Lingj8 ne csak néhány napig, 8Z ünnep
ide')én éljen a szívünkben, hanem a hét
kÖZllapokon is megmar8djon az izzás8

Szeretetteljes, áldott karácsonyt és
boldog, eredményekben gazdag új évet
kívánok minclen kedves gyomaendrődi

lakosnak!
"ünneplőbeöltözött
szelíd házsorok között
követem friss nyomát a hóesés nek.

Az úton gondolat szalad - hallom
amint az emberek hívő hangon
Karácsonyról mesélnek ..

Még nem volt elég az útból,
még csak pár órás ez a fehér üzenet.
Az ünnepből úgy szeretnék megőrizni

minden képet, minden múló ütemet"
(Kasza-Marton L\ios)

Dilnkó Bé/il
Gyomaendrőd országgYI'iiL;si kt;pl'i.'C/iijl·
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

FELHÍVÁS Évzáró ünnep az ŐSZIDŐNYUGDÍJAS KLUBBAN

Az 50-es években a varjasi új iskola előtt állt egy feszület.
Többen emlékeznek rá, hogy ott volt, de senki nem tudja,mikor
tünt el, és hová lett. A 60-as évek elején készült fényképen már
nem látható. Ha tudja valaki, mi lett a kereszt sorsa, vagy esetleg
van valakinek olyan régi fotó a birtokában, amelyen még látszik
a feszület, kérjük, jelentkezzen.

Fülöp Zoltánné Takács Ágnes
agnes. takacs55 @gmail.com

Angol háziverseny a Rózsahegyiben

Az idei tanévben harmadik alkalommal rendeztük meg an
gol nyelvi házi versenyünket. A vetélkedő évfolyamonként zaj
lott és a tanulók egyénileg, két fordulóban mérték össze tudásu
kat. Osszesen 93 tanuló nevezett a versenyre, melynek keretein
belül játékos feladatokat oldottak meg a karácsony témaköré
ben. A díjazásban segítségünkre volt az MM Publications és az
Oxford Kiadó, ők biztosították a helyezettek könyvjutalmát.

Kép: eredményhirdetés

December 16-én tartotta a klub az évzáró ünnepet már
karácsonyi hangulatban. Meghívott vendégek a mezőtúri és a
mezőberényi nyugdíjas barátaink voltak. Az alkalom hoz illő ka
rácsonyi énekek és dalok hangzottak el. Így ez a rendezvény egy
igen szép, meghitt, szeretetet sugárzó esemény volt.

Pap Jánosné
klubvezető

FELÉPÜLT AZ ÚJ
BÖLCSŐDE A SELYEM ÚTI

ÓVODA UDVARÁN

GYERMEKLIGET NONPROFIT
KFT. (GYOMAENDRŐD, SELYEM
ÚT 101.) ÉRTESÍTI A VÁROS
LAKOSAIT:

A SELYEM ÚTI ÖVODA UDVARÁN FELÉPÜLT
.AZ ÚJ BÖLCSŐDE PÁLYÁZATI, EURÖPAI UNIÖS
TÁMOGATÁSBÖL (DAOP-4.1.3/B-09-2009-00 IS)

SZÉP Új UNIÖS ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELÖ
PADLÓFŰTÉSES MODERN, JÖL FELSZERELT
ÉPüLETBEN FOGADJUK A LEENDÖ KIS BÖlCSISEKET
SZERETETTELJES LÉGKÖRBEN, SZAKKÉPZETT,
GYERMEKSZERETÖ GONDOZÖNÉNIKKEL.

TELEFON
SELYEM

ISTVÁNNÉ

A BÖlCSŐDÉBE FOLYAMATOSAN
LEHET BEÍRATKOZNI, JANUÁR
lO-TŐL NYITVA ÁLL MINDEN
ÉRDEKLŐDŐ SZÁMÁRA.

ÉRDEKLÖDNI LEHET: 06 66 386-346
SZÁMON VAGY SZEMÉLYESEN A
ÚTI ÓVODA IRODÁJÁBAN SZABÓ
INTÉZMÉNYVEZETŐNÉL

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étter
münkben 70 főig.

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

E-maiI: feszekpanzio@mail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

/

PPSZ~1(
Panzió és (Etterem

. Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállal

........=-"'""''''"'''''~~''-''''-.:...2.;;-=--....:J!!!!!l juk a teljesen klimatizált Híd
fő étteremben 160 főig.
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szen is külön megemlékeztünk AdventröJ.

A helyi adókról szóló rendelet módositásának második for
hogy miröl döntött a Képviselö-testület december hónapban dulója

Decc'mber IS-én, egy óra eltérésse] ültek össze a Kistérségi Tár
>ulás Kéf)\'iselő-testliletei közös döntéshoz~1tal végett a Polg<1rmes
tni Hivatal Nagytermében, majd ezután GyomaendrődVáros Kép
vist?IÓ-leslülctének rt?ndkívlili ülésére is sor került.

Az együttes ülés napirendi pontjai:

A R(lzql1t'gyi Kál mán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi
S!()ciális Gondozási Központ valamint a Térségi Hum~insegí-

lŐ Swlgálat 20 l O. évi költségvetés'énel< módosítása _
.A 1~()zs,lhegyi Kálmán Kistérségi Álta14i10s EI~ola, a Térségi
SZ(lci~ilis Gondozási Központ valamintaT-érségi Humánsegí
lii Szolgálat 2011. évi költségvetési koncepciója
A Térségi Szociális Gondozási Központ lOJ O. évről szóló
sz,1J,:mai beszámolójának elfogadása. valar'nint a szakmai be
szúmoló új szempontrendszerének niegtárgyalása
.A t~\rsulás intézményeinek 20 [l. évi ellenőrzési terve
Az Intézményi társulás 20 ll. évi munkatervének elfogadása

A t'enti napirendi pontok az együttes ülésen elfogadásra kerül
tek.

Az együttes ülést követően, rendkívüli testi.iletiülést hívott
össze a p~lgármester, melynek eredeti változatában két sarkalatos
j'()llt volt:

C\omaendrőd Város Önkormányzatának 20 ll. évi köJtségveté
'I k''!;C'c'f)ciójának elt'ogadása, amelyajövő évi költségvetés sarok
Q,lll1,lit mutatta meg. A koncepció komoly fordshiánnyal számol,
~lmely szigorú lakarékosságra inti dZ önkormányzatot és annak in
tézményeit. (161.463 E Ft összegü müködési és 457.709 E Ft össze
gü t'ejlesztési hiánv)
~ Liaet Fürdő Kí1. többlettámo9:at,isi igénve,melvnek indokai:

21 '-' .....' I

- Országos Egészségbiztosítási Pénztár által elóí I·t 2.1 84.2l O Ft
szoftver beruházása

- 3438.290 Ft utólagosan számlázott g~iz fe]használás díp
Ezen kivillmeavitatásra kerüJt a Telt'f'u/,'.'i JJIIII(]dé/.;~(]zdríl/.;odrí

si PClldszcréllc/.;fe)lcsztése, illetve zárt ük"'n megválas~tásrakerltlt
ct Béké_, ivJcgyci Vizlllií Jg(]zgatósrígi Tallcícsríll(]/.; helyi képviselője is.

A december 23-i soron következő testületi ülés a megszokott
polaármesteri beszámolóval vette kezdetét, :\lnelvböl Ízelítőt kap
hat~nk él városi, decemberben történt I'endczvé~yekről: (A bőség
zavara miatt, a teljesség igénye nélkül) ,

Városi adventi gyertyagYLlJtás d Kis B~i.lint Alt~jános Iskola
Cyermekekét't Aldpítványának kezdeményezésére _

r\ Kat'ácsony jegyében került megszervezésre hagyományként
az "Idiisck Karácsonya" rendezvény, a Rózsahegyi Kálmán Kistér
ségi Általános Iskol d szívet melengető ünnepi ..müsora, amelyen
v,irosunk polgármestere gyújtotta meg az utolsó Adventi gyertyát.
Városi esemény volt a Szaloncukur Kupa, ahol részt vettek d test
vérvárosok delegációi, i]letve minden érdeklődöt szeretett'el vártak
,1 szervezóka Katona József Miívelődési Házba, a második alka
lommal megrendezett "Mindenki Karácsonya" elnevezésii ünnepi
fOI·g'ltagbJ. Meg lehetett tekinteni a felállított Betlehemet, dZ érdek
lódőknek a szervezők müsorral, egy tál meleg gulyással kedvesked
lek. (Ezutóbbi esemény ismét a Dréher sórli!ö ötlete alapján való~

sult meg, Jmelyet a Képviselő-testület 300.000 Ft-tal támogatott:)
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi OnkormányzatáFiak

'il'['I'czésében került sor egy színvonalas karácsonyi ünnepségre a
I,j,ebbségi H,izban., amelyen műsort adtakelő a TANODA prog
1~\l11ban részt vevő Rózsahegyi Kálmán K,istérségi ,Általános [skola
di,ikjai is. ':

[7en kivül szerveztek ünnepségekelóvodáinkb~1l1, iskoláiilk
h~tll. :1 Gondozási Központ intézményeiben, miísorr,li készültek az
bélyklub tagjai, a mLivészeti iskola, két koncertre is ·sor került a
SZe'nt Imre Katolikus Templomban, valamint az endrődi városré-

A rendelet felülvlzsgálatcít az letle sziil-::ségessé, hCH';\' ~l 200\) jd
nuárjában végrehajtott ;dóemelés 01Y'1I1 lerlileteket is ~';'intelt, ~lhol
,1 telkek nehezen megközelíthetők, nincs I'ljluk köimll, c'ltc'kc\ill'ni
nem, vagy csak nehezen lehet öket. Az clmúll évc'kben Clért tiihb
méltányossági kérelem is érkezett az adóhatósághoz.

A Képviselő-testület javJsolta az érintett telkek adóján~lk c·si,k·
kentését 50%-al.

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjai
nak megállapítása

Második fordulóban t,irgyaJta a Képviselő-testület a 20 II. évre
vonatkozó víz- és csatornadíjak módosítását. Az előterjcsill;sl két
bizottság is megvÚatta (Pénzügyi, Gazdaságl, illetve a VúrnsIC'lln
tartó Bizottságok) és a diitételekbe 40 FL/m' többlet bérleti díj be
építését javas;lta a rekon;trukciós munkák I'edeutél'e, ~l Kép\iselii
testületnek.

MEGNEVEZÉS 20 ll. évi díj

Alapdíj vízmérő mél-etével

13-20 mm lakossági ~20 ft/db/IH)

Nem lakossági iSI H/db/hl"
-

75-40 mm ,560 Ft/db/hl"

50-SO mm 16.210 Fl/db/hó

100-')00 mm 26.400 Ft/db/hó

Ivóvíz díj

Hatósági 296,40 FL/m'

Önkormánvzati 250,40 FL/m'

Lakossági 1/7.60 FL/m'

Csato1'l1a díj

Hatósági 452,50 FL/m'

Önkormányzdti 41560 FL/m'

lakossági 314,00 FL/m'

(ÁFA nélküli díjak)

Aszi ppan tott szennyvíz be fogadás i díp a ha tósági d íj m,isfé1
szerese.

Lakások és helyiségek bérletéröl és elidegenítéséröI szóló ön
kormányzati rendelet módosítása

A jelenleg érvényben lévő lakbérek nem nYLljL\llak elegendő le
dezetet a lakások felújítására, állagmegóv<1súa, így 20 IO. ,\prilis I
napjátóllakbéremel'ést ke]1 végrehajtani. f\ tárgyalás elsö fordulóján
meghatározásra kerult a lakbér mértéke, amelynek alapja 8 kom
fortfokozatiett.

- komfortnélküli lakás esetén lO%
- koml:ortos lakás esdén 15%

.' - összkomfortos laUs esetén] 8%

Pályázati kiírás a Városi Zene és Művészeti Iskola igazgatói
állására

A Városi Zene és Mlívészeti Iskola igazgatójának vezetői megbí
zatása 20 ll. augusztus IS-én lejár. Mivel az eljárcís lel'olytatása több
hónapot vesz igénybe, és azt a tanév befejezése előtt le kell lolytat
ni a Képviselö-testület döntött a pálvázat kiírásáról A megbízús öt
t8:1évre szól. (201 I. augusztus 15-lii20J6. augusztus iS-ig)

l.ehllukinL' Timúr Irén
Képviselő
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l l. Csák Ferenc

Elhunyt endrődi plébánosok II.

Pesten született I82I-ben. Eger
ben tanult. Nagyváradi egyházme
gyés lett Gyulán volt szárazkáplán.
1844-ben pappá szentelik, majd
Gyulán német k~plán. Ezután endrődi

plébános lett. Erdemei miatt 1879
ben címzetes prépost lesz.

Saját költségén ő építteti a
mirhóvégi iskolát, mely sokáig vise
li a nevét. Az ő idejében készül el a
gyomavégi iskola is. 1885-ben a Fe
renc József-rend lovagjává nevezték
ki. I 888-ban ígéretet tett. hogy 5000
ft-ot ad apácazárda építésre. 1889
ben valóságos kanonok lesz Nagyvá
radon.

Szabad idejében vadászott. Paptársait nagyon szerette.
A protestánsok is szerették, temetésén is megjelentek. mely
1887 márciusában volt.

15. 5chiefuer Ede

új kenyér íze. Icpngő könny sójJ.
öröm-k,lcJgás, lelki I<ciba-kő ..
isten ,íld;oil l Te légy vé~~ső ,ílmunk,
s iVddékdlllkba szebb Jövő l

Tim:lI' Mcité

~7lilólöld' llölcső. mdld koporsól
<',1I1(,illd'~ CI I1c,~y c~~t:1J klőll

1\11y,lIlyc'lwd LJillyo,~kl'nt jelöli
Tl' Vcl:~y CI kll hó s CI IclVdszi zöid.

11. Grócz Béla

16. Dobos Lajos

18.ZelinkaJános

1843. január l-jén Puszta-kereszt
úron Torontál megyében született.
Iskoláit Nagyváradon végezte. Pap
pá szentelték 1865. július IS-én - a
püspök betegeskedése miatt Vácott.
Először káplánként került Endrődre,

három hónapig. Megkedvelték népi
es beszédei miatt. Endrődről Nagyvá
radra, majd onnan Gyulára ment káp
lánnak.. l 874-tól csorvási plébános.

1889-ben került Endrődre plébá
nosnak. Esperesi kinevezést is kap.
1900-ban tagja lett a váradi kápta
lannak, ahol 1918-ban mint nagypré
post, püspöki helynök halt meg.

1847. február 4-én született Tren
csénben. 1868. július 7-én szentelték
pappá. Szarvason lett káplán, majd
1872-ben Szent József intézeti tanul
mányi felügyelő, 1877-ben az Or
solyák káplánja Váradon. 1882-ben
a Szentjobb plébánosa. 1886-ban
margittai kerület esperese. 1900
tól endrődi plébános. 1912-ben már
címzetes apát és az endrődi kerület
esperese. 1923-ban váradi székes
egyházi kanonole 1926-ban pápai
prelátus. 1928-ban tartotta gyémánt
miséjét. Lazaristáknak kápolnát és
rendházat építtet Váradon. Váradon
halt meg.

1847. október 26-án született Nagyváradon, itt végezte ta
nulmányait. Segédlelkész volt Belényesben. majd Szarvason,
végül Várad-Olaszi ban mú1(ödött. 1881-ben körösladányi plé
bános lett.

1889. május elsejétől lesz Endrődön plébános. Víg, ked
ves, előzékeny ember. Alatta épült meg a Szarvasvégben két
iskola. 1889 júliusától esperes. Valami betegség gyötörhette,
mert ezt írják róla: "Szenvedése nem tartott soká. Isten tudja
hogyan, 1889. szeptember 9-én fegyver okozta halálát. Isten
legyen irgalmas lelkének. Akik ismerték, azok tudják, hogy
mit és kit vesztett benne az egyházmegye." Bedák Mátyás he
lyettes lelkész követte őt.

12. Kricsfalusy Ferenc

Orosz szülól(től született Nagylétán. Papnövendék korában
tért át a latin rítusra. Pappá szentelése után a püspökségen
protokollista és titkár. Később szentandrási, endrődi pap, majd
innét lesz váradi kanonok és a papnevelő intézet igazgatója,
majd kisprépost és debreceni plébános lett, ahol szélütés kö
vetkeztében váratlanul meghalt.

Plébánosi ideje alatt a régi templom anyagát eladták, és a
befolyt pénzből két kövi szárazmalom és a plébánia udvarát
körbevevő téglakerítés épült.

Endrődön I81ó-tól 1826-ig múl(ödött.

14. Huzly Károly

13. Lábos János

180ó. február 27-től 1816. augusztus 9-ig volt endrődi

plébános. Született Bélfenyéren. Korábban belényesi plébá
nos. t 81 ó-ban nagyváradi kanonokká és a papnevelő intézet
igazgatójává nevezték ki.

Endrődí múl(ödése első évében lett befejezve az új temp
lom. Elkészült a toronyóra, Szent Péter és Pál szobra (1807),
valamint a 22 regiszteres nagy orgona (1809). Az ő idejében,
de a község költségén készült a templom előtti kól(ereszt
I 808-ban. Ugyancsak az ő idejében történt a helybeli ugar és
tanya földeknek újszerű felosztása.

Nagyváradon született, Pesten végezte teológiai ta
nulmányait. Pappá szentelése után a püspöki hivatalban
protokollista. szentszéki jegyző, megyei levéltáros, szertartó,
titkár, hat évig. I 829-től szarvasi lelkész. Később szentszéki
ülnök 1840 októberétól endrődi plébános, majd 1841. dec
emberétől váradi címzetes kanonole

!841 tavaszán megújítja a plébániát és a hozzá tartozó
épületeket, és befejezi a leányiskolát. 1843-ban a templom
belsőt felújít ja. Indítványozza a Kálvária felállítását. A megre
pecH harmadik harangot saját költségén újraönteti. Nagyvára
di valóságos kanonok lesz, és 1852-ben debreceni kisprépost.

Jánoshidán született, Pest megyében. Vácon volt kispap,
ott is lett pappá szentelve. Pályafutását a váci püspök irodá
jában kezdte, mint protokollista, majd káplán Kecskeméten,
Csongrádon, félegyházán és Mindszenten. Plébánoshelyettes
Nógrád vármegyében, palotai lelkész, majd csépai plébános
és alesperes Heves vármegyében. Csépáról nagyváradi titkár
lett, majd ezután béli plébános. Innen került Endrődre 1825
ben. és itt volt 1840-ig. Esperes, és a nemzeti iskolák felügye
lője. Két új káplánszobát épít.

1840. október 31-én idős korára Csépára vonult vissza,
ahol t 841. október 20-án, életének 64. évében elhunyt.
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KARÁCSONY 2010.

5

Karácsony, Szenteste - gyerekek pásztorjátéka a hunyai templomban

Karácsony, Szenteste - gyerekek pásztorjátéka az endrődi templomban

Gyerekek karácsonyi játéka a gyomai templomban, a karácsonyi mise előtt
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JANUÁRI MISEREND

VÁROSUrtK 2011. január

JANUÁRI ÜNNEPEK
Endrőd

\';I"ilJ);lp: iS-kor és 17 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Jallll,ir 9-,'11 és n-,ín vasárnap fél 12-kor

Hunya
V,",ilJ)ap: délelőtt lO-kor

Kedden, csütörtökön, c1siipénteken és szombaton este 5-kor
Aszombat esti előesti mise vasámJpi mise

Gyoma
Vasámap fél 12-kor, szerdán ként 17 órakor

A katolikus o/da/nkat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

KÖRLEVÉL A CSALÁD ÉVE MEGNYITÁSÁRA

I, szombat:
2, vasárnap:
3. hétfő:

7. péntek:
9. vasárnap:

13. csütörtök:
15. szombat:
16. vasárnap:
17, hétfő:

18. kedd:
20. csütörtök:
21. péntek:
22. szombat:
23. vasárnap:
24, hétfő:

25. kedd:
26. szerda:
27, csütörtök:
28. péntek:
30. vasárnap:
31: hétfő:

Szűz Mária, Isten Anyja, ÚJÉV
Vízkereszt
jézus szent neve
Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
Urunk megkeresztelkedése
Szellt Hiláriusz püspök, egyháztanító
Remete Szent Pál
Évközi 2. vasárnap
Szent Antal apát
Árpád-házi Szent Margit
Boldog Özséb áldozópap
Szent Agnes szűz, vértanú
Szent Vince diakónus, vértanú
Évközi 3. vasárnap
Szalézi Szent Ferenc püspök
Szent Pál apostol megtérése
Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök
Merici Szent Angéla szűz

~guinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
Evközi4.vasárnap
Bosco Szent János áldozópap

Krisztusban Kedves Testvérek!

I. Harm inc esztendeje annak, hogy 198] -ben II. János Pál pápa
kibocsátotta Familiari5 coJl50rtio kezdetű apostoli buzdítását a ke
resztény család feladatairól_ a mai világban. Püspöki Konferenci
,ínk a 2011. évet a Család Evének nyilvánította. Döntésünket az a
szándék vezérelte, hogy tanúságot tegyünk hitünkről és felkeltsük
az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom
legfontosabb illlc'!.ménye, a család iránt.

Htlt(\'an ,d'lkul a családok sorsa Európában, különösen pedig
ha/.,lnkb,\n? Ez a kl'rdés alapvető emberi problémát tár fel: milyen
hel\'Lctben van m;l I:urópa, milyen állapotban élnek földrészün
kön, kLilönösen hazánkban az emberek? Nehéz erre átfogó választ
<ldni. Ha a ll. Vatikáni Zsinatnak az Egyház a mai világban című

lelkipásztori rendelkezését tartjuk szem előtt, ma is el kell ismer
nünk, hogy az igazi választ úgy találhatjuk meg, ha szembenézünk
;\ mai ember örömeivel és reményeivel, bánatával és aggodalmai
val (Gmidium et spes 1). Amikor tehát az Egyház értékeli az egyén
helyzetét és a társadalom állapotát, újra és újra pozitív és negatív
szempontokra hívja fel a figyt'imet. Nem azért teszi ezt, mert min
den,;ron azt akarja kimutatni, hogya mérleg egyensúlyban van,
hanem attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy Isten műve ~nl11a

g,\ban mindig jó, de a bűn árnyékot vet a teremtett világra. Igy hát
a hívő keresztény nem engedhet a reménytelen borúlátás kísérté
sélwk, de nem élhet a valóságtól elrugaszkodott álomvilágban sem,

2. Európa, ahol annyi nemzet kultúráját alakította Krisztus
évangéliuma, ahonnan a keresztény örömhír hirdetői eljutottak az
egész világra, ma azonosságának mély válságát éli át. Ha elutasítjuk
Islen é~ a vallás gondolatát, sőt a valóság megismerésének lehetősé

gében is kételkedünk, könnyen kiszolgáltatjuk alapvetőértékeinket
pillanatnyi vágyak és érdekek játékának, Európának és népünknek
is szüksége van Istenre, Nem feledkezhetünk meg gyökereinkről,

mel't csak így tudunk reménységgel és a valóság talaján állva tekin
teni a jövőbe.

Korlársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat,
hogy mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekin
tettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a saját jövőjükre

Sém r\ kellemes közérzetnek ebben a bűvöletében könnyen meges
het, hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s amire lehetőségünk

I'olt tegnap, az holnapra már a múlté. Gyakran félünk meghozni
életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a sírig tartó hűségre

egy jó házasságban, Pedig olyan lények vagyunk, akiknek a fejlő

déséhez is, a fizikai, szellemi, lelki értékekben való gyarapodásához
és kiteljesedéséhez is szüksége van a jó közösség, a szerető család
biztonságára. Még Isten szer.etetét is a családi élet tapasztatából
vett fogalmakkal fejezzük ki. Igy tudjuk igazán átérezni, mit jelent,
hogy ő szerető Atyánk, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk.
Ugyanígy az Egyházban és a közösségben is magabiztosabban,
harmonikusabban találjuk meg a helyünket, ha átéltük a szeretet
és a bizalom légkörét. Ha megtapasztaltuk az anyai szeretetet, igazi
értelmet kap számunkra az is, hogy az Egyházat édesanyánknak
valljuk.

Az emberi személy igazi szabadsága lehetőség az Isten akarata
szerinti, értékeket teremtő és megvalósító életre. A szabadság te
hát nem a kapcsolatok megszakítását, az azoktól való úgynevezett
megszabaduJást jelenti, hanem életünk megtöltését a szeretet gaz
dagságával.

3. Társadalmaink irányvesztésének Világos jele a népesség fo
gyása. Hazánk lakossága az idén tízmillió alá csökkent. Pedig a
család egészséges működése egyben a társadalom egészségének is
fokmérője. Európában mindenki elismeri, hogy súlyos népesedé
si probléma alakult ki. A keresztény ember azt is feladatának érzi,
hogya megoldást keresse, mégpedig abból a biztos hitből kiindul
va, hogy Isten szeret minket, hogy neki terve van velünk, Ezt a ter
vét pedig Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki,

A család és az élet Isten tervének szerves része, sőt a család le
hetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A
férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetség
re lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti
meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a fele
ség kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére
irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran hiányzik a nyitottság a
sírig tartó házassági közösségre, Mintha félnénk attól, hogy igent
mondjunk az életre! A mai városi, de egyre inkább a vidéki élet is
úgy szerveződik, hogy nagy nehézséget jelent népes családot fenn
tartani. Az anyaságot a társadalom nem mindig becsüli meg kellő

en. A gazdasági válság és a munkanélküliség szorongást és félelmet
hoz sok család életébe, Pedig az anyaság és a családok megérdemlik
az egész társadalom megbecsülését és szolidaritását. Az ő támo
gatásuk nem pusztán szociális kérdés, hanem egész népek, társa
dalmak jövőjének, létének vagy nemlétének kérdése. Márpedig az
élet ára megfizethetetlen. Bármilyen gazdag legyen is egy ember,

Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katoIikusradio.hu
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az életét nem vásárolhatja meg: végül is minden vagyona kevésnek
bizonyul. Ahogyan a zsoltár írja: "Az élet ára túl magas volna, meg
nem fizetheti senki soha, hogy örökké éljen, s a sírt lJe lássa" (Zsolt
49,9-10).

4. Imádkozzunk az idén különös odaadással családjainkért.
Legyen a család maga is a közös hit, a közös imádság otthona. Plé
b,íniai közösségeink ismerjék meg, tartsák számon a körükben élő

btolikus családokat. Maguk a családok is örömmel találják meg
egymással a kapcsolatot. Osszák meg egymással ünnepei ket és
gondjaikat, segítsék egymást munkával, személyes jelenléttel, ta
pasztalatok átadásával, és ha szükséges, anyagia kkal is. Büszkeség
lehet számunkra olyan családok közösségéhez tartozni, akik gye
rekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával nap mint
nap segítik egymást, akik hordozzák a nemzedékek közötti ösz-

szetartást, akiknek gondjuk van a magányosokra, az idősekre és a
betegekre is. Különös figyelemmel és szeretettel kísérjük azok ke
reszthordozását, akik súlyosan fogyatékos gyermekeket neveineki
Bátorítjuk azokat is, akiknek megtört a családi életlik, tartsanak ki
a hitben és az Egyházzal való közösségben.

Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérjük az első ma
gyar szent családnak, Szent István királynak, Boldog Gizellának és
Szent Imre hercegnek közbenjáró támogatását. Kérjük a példamu
tató családapa, Boldog Batthyány-Strattmann László könyörgését
családjainkért és egész nemzetünkért. Amen.

Budapest, 2010. Szent Család vasárnapja

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

ADOMÁNYOZÁS 2010. DECEMBER 16-ÁN
. . .

Az"Élet Másokért"kh. Egyesület ebben az évben is megrendezte az
immár hagyományossá vált jótékonysági ünnepségét 2010. december
16-án dU.14 órakor a gyomai Jézus Szíve katolikus templomban.

A "IX. Segítsünk a rászoruló gyermekeken" elnevezésű adakozási
ünnepség keretében olyan 25 gyomaendrődi család részesülhetett
ajándékcsomagban, ahol tartósan beteg gyermeket nevelnek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is ez volt a csomagok tartalma:
tartós élelmiszer, édesség, gyümölcs, játék, szaloncukor.

Az ünnepséget megelőzően már hetekkel korábban megkezdő

dött az adományok gYűjtése, melynek eredményeképp minden család
azonos tartalmú csomaggal térhetett haza.

Az esemény fővédnökeVárfi András polgármester Llr volt, jelenlété
vel megtisztelte a meghívottakat Dr. Becsei László, a békéscsabai Réthy
Pál Kórház főigazgató-főorvosa.

Az ünnepséget Iványi László plébános úr nyitotta meg, majd Várn
András polgármester úr mondta el gondolatait a karácsonyról, az ada
kozásról.

Dankó Béla az ajándékcsomagok mellé - akadályoztatása miatt 
köszöntő szavait jutatta el a családoknak.

Vaszkó Sándorné az egyesület elnöke az előzményekről, az adako
zás fontosságáról, arról a keresztényi hozzáállásról beszélt, ami min
dentől függetlenül arról szól, hogy ne menjünk el azok mellett az em
bertársaink mellett, akik szükséget szenvednek.

Az ünnepség egyik legmeghatóbb pillanata következett, amikor is
a plébános úr az adventi koszorú ról "átvette" a lángot és az egyesület
elnökének átadva a helyi tűzoltókkal meggYújtotta a családoknak az
érkezéskor adott ünnepi gyertyáját.

Öröm volt látni az orgona hangja mellett a gyermekek, a családok
kezében - a meleget, a szeretetet szimbolizáló - gyertyafény lángját,
s azt, hogy áhítattal tekintetükben megérezték a karácsony csodáját.

Fülöpné Kiss Erzsébet gyermekével együtt egy gyönyörű verssel
köszonte meg a munkáját mindazoknak, akik igyekeznek elfeledtetni
mindennapi küzdelmeiket, próbálnak - ha néhány pillanatra is - örömet
szerezni azoknak, akiknek az élete másképpen alakult, mint az átlagos
családoké.

Minden ünnep alkalmával megajándékozzuk szeretteinket, ez tör
tént abban a csodálatos templomban is, bár a csomag igen nehézre

sikerült, hiszen értékes tartalma miatt ez nem lehetett másképp, mégis
nagy örömmel vették át a családok a helyi tűzoltók közreműködésével.

Az öröm és a meghatottság könnyei között kívánt mindenki egy
másnak jó egészséget, áldott karácsonyt, békés uj évet.

Az ima és a Himnusz is valahogyan másképpen szólt, mint bármikor
az év hétköznapjaiban.

Köszönet illeti az adományozókat és a segítőket.

Adományozók:
Bukva Csilla, Dankó Béla, Forgó Frigyes és felesége, dr.Giricz Kata

lin, Gombár Mátyásné, Hunya Elek, hunyai Karitász, Iványi Lajosné, Kiss
Istvánné, dr. Palya József, Pelle Andrásné, Pintér Gizella, Sikér Kft., Sóczó
László és családja, Dr. Szonda István, Tímár Miklós, Tóthné Kovács Edina,
Tűzoltó Egyesület, Uhrin Benedek és fia, Uhrin Emese, Várn András, Dr.
Veréb Lajosné, Schönech testvérváros Tűzoltó Egyesülete, Czinczárné
Dinya Klára.

Segítők:

Iványi Lajosné, Iványi Mariann, Szakálos Tibor és felesége, Balog
Lajosné, valamint a helyi tűzoltók: Varga Zoltán, Szőke József, Omiliák
Csaba
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S:I.cuí ~ál apostol megtérése
ClU1epc: január 25

Saul a damaszkuszi úton
a feltámadott, élő Krisztus
sal taláUmzott, és ez ~ irányt
adott életének. Addig is az
Isten akaratát kereste, de
tévúton, az erőszak és gyű

lölet útján. Megiúése abban
állt, hogy belátta, az Isten
hez vezetőút Jézus Krisztus.
BelU1e rátalált élete hivatá
sára: "Ha szeretet nincs ben
nem, mit sem érek!" Így lett
a keresztények i..i.ldözőjébó1 a:
nemzetek apostola, Saulból
pedig Szent Pál. Nemcsak
példájával tanított, hanem
kifejezett igehirdetésével is,
így mindnyájunknak példát
ad a folytonos megtérésre,
a szeretetbó1 táplállmzó pél
damutató életvezctésre és
a bátor, nyílt igehirdetésre.
Szent Pállal együtt bátran
hirdetjük: "A szeretet nem

~zlíJlik meg sohasem!"

Ciliciában, Tarsus városábém született Kr. e. 10 tá
.ján. Eredeti zsidó neve Saul volt. Születésétó1 római
úllclIl1po]gúi' volt, igen jó görög nevelést kapott, ami
nyeh'él>en és stílusábéUl mutatkozik meg.

(jal1lalicl rabbi iskolájában farizeus lett. Szenvedé
lyes, tüzes lélek volt.

Saul tanú volt 36-ban István diakónus megkövezé
sében, majd üldözőjévé vált a keresztényeknek. A da
maszkuszi úton I<risztus megjelent neki és mcgtél1:.
Megtérése után egy ideig Arábiában tartózkodott,
majd Damaszkuszba ment, és akkor már prédikált.
39 táján Jeruzsálembe ment, utána első apostoli útján
körbe járt tanítva. Ezen az úton vette fel a görög-római
Pál nevet.

49-ben ismét Jeruzsálembe ment Pál, részt vett a
Jeruzsálemi-zsinaton Még két apostoli útja volt, me
lyeken sok levelet Í11: a különböző egyházközségeknek.
58-ban Jeruzsálemben letartóztatták, Rómába került,
mert Pál a császárhoz fellebbezett. 63-ban felmentet
ték, kiszabadult. Lehet, hogy Spanyolországban el<kor
jál1:, valószínűleg járt. még egyszer Keleten is. Ujból
fogságba kerül, Rómába szállították. Ez a fogság 67 tá
ján vértanúsággal végződött: lefejezték él;z osztiai úton.

Pál fordulása, pálfordulás, az Erdy-kódexben
Szent Pál apostolnak megfordulatja, a Debreczeni
kódexbePál apostolnak megtérése, Beyihc István
nál Szent Pál megiérölése napja, a szegedi nép ajkán
Jóraforduló Pál az apostol megiérésének (conversio S
Pauli) ünnepe. Időjárásából a termésre, a gazdasági
élet ki.látásaira következtetnek, hiszen az idő is las
sanként a tavaszba fordul. Tehát a jó idő jó termést
jelent, a köd pedig a jószág pusztulását, a szelek pe
dig háborút. Csanárlapcícaíak szerint, ha szép, dcIillt
az ido, akkor még annyi hideg napra lehet számítani,
amelU1yi az esztendóbó1 már eltelt. MagyarbcínherJyes
öregasszonyai így szoktak könyörögni: Pál, fordítsd
meg a rostát, hiszen ezen a napon fordul meg az idő.

Kiskanízsa öregjei szerint: fele kenyér. Azt akarják vele
mondani, ha a télire eltett élelem és takarmány fcle
még megvan, akkor a család már kitelel.

2011. januári-februári rendezvények

Gyomaendrődönés környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

1.3; Véradás Katona J. Művelődési Kőzpont Katona J. Műv. Központ
Gyoma. Kossuth u. 9. 06-66-283-524

1.4; 14 óra Látványos capoeira bemutató. Kis Bálint Alt.lsk és Óvoda tornaterem Szabó Dániel
Capoeira Agua de Beber csoport Gyoma. Fő út 181 06-70-547-6809

I. 8; Betlehemes játékok Endrőd,Tájház. Szonda István
Sugár u. 18-20. 06-20-238-0046

I. 10; Véradás Katona J. Művelődési Központ Katona J. Műv. Központ
Gyoma, Kossuth u. 9. 06-66-283-524

11.5; Sváb Batyus Bál Katona J. Művelődési Központ Katona J. Műv. Központ
Gyoma, Kossuth u. 9. 06-66-283-524

A programokban esetlegesen bekövetkezőváltozásokért felelősségetnem vállalunk. Szerkesztőség
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Hírek a Szent Gellért K tolikus Általános Iskola és Ó odából

Mikulás Karácsonyváró 20 l O.

,-

"Az ég és föld elmúlnak, de a jászol
Szelid világa mindent túlragyog"

Karácsonyváró ünnepségünket 20 I O. december 2 J -én délut,ín
tartottuk.

Már hagyománynak számít, hogy legkisebbjeink dZ óvod,\sok
kal töltötték a délelőtt egy részét. Hiszen elsőseink és másodikosa
ink először nekik adtúk elő karácsonyi mL'!sorszámukat, ami ulún
egy kis a)éíndékkal is kedveskedtek. '

Ezt követően osztályonként vonultunk le a tornaterembe. ,1 fel
díszített fenyőfához, hogy megajándékozzuk egym,ísl.

Az óraközi szünetekben sok szendvics' és lea rogyott, melynek
elkészítésében gyermek és felnőtt egyar~nl közrel11liködött.

Karácsonyi vásárunknak idén is nagy sikere voll, hiszen az előt

te hetekig készített asztali díszek, ko~)ogtatók, angyalkák és hóem
berek szinte mind e~y szálig ellogvuk. (Köszönel illeti a segitő Szü
lőket, a délutánjaik~t, estéiket n~;n sajnáló pedagógusokaI és nem
utolsó sorban kreatív gyermekeinket a szép alkotúsokérl.)

Az ünnepi mlisor délután négykor kezdődött, Kondorné Til11<1r
Erzsébet köszöntőjével, aki a világ magyars,íg,ínak összetartozó
sáróI beszéJt. Ezt követte a negyedik adventi gyertya meggyújlÓSa,
majd Iványi László atya ünnepi szavai. A hagyományos betlehem
mel 3-4. osztályosaink készültek, majd elsőseink és l11;Ísodikosaink
egy-egy jelenetet mutattak be. (Köszönetet mondunk a szép díszlet
elkészítéséért Dusek Andrea szülőnek.)

Felsőseink - Karácsonyi rege cÍml11el- verses-zenés összeállitós
ban szerepeltek.

Estébe hajló együttlétünket Lukács László igazgató úr zárta, aki
a család fontosságát hangsúlyozta.

Reményein' szerint a Jelenlévők lelkileg töltekezve térhettek
haza ünnepségünk után.

Idén is ellátogatott iskolánkba kicsik és nagyok kedvence, a vár
va - várt Mikulás.

December 6-a mindannyiunkban a hóesést, rénszarvasokat, égi
szánkók csilingelő hangját, az otthon melegét, csodavárást, kiván
ságok valóra váltását idézi fel.

Ezen a napon a fehér szakállú, puttonyos Mikulás hozzánk is
bekopogtatott, és n1inden gyermeknek ajándékot hozott. Ideje nagy
részét föként alsósainknál töltötte, akik beszélgettek Vele, énekkel,
verssel köszöntötték

Adventi gyertyagyújtás

gyermeki
csodálkozás
havakkal hulló
kék látomás

December 19-én Gyomaendröd város adventi koszorújánál is
kolánk tanuló i adtak lelket melengetö műsort.

Ebben az összeállításban is a legapróbbaktól a legnagyobba
kig közreműködtek gyermekeink. Hunyai óvodások versmondása
után egy közös fohász hangzott el, mellyel az Jdventi időszak végén
megszülető Fiú - Istenre emlékeztettek

A várakozás lelki vonatkozásait, J tél-hóesés örömeit, a betle
hemi jászol felfénylö CSillagának örök történetét elevenítették fel; s
a karácsony Isten-várása mellett, JZ emberek, közösségek összetar
tozásáról, a család melegének, biztonságának fontosságáról szóltak
vers~k segítségével.

Enekkaros gyermekeink még meghíttebbé tették JZ együttlétet.
Iványi László plébános atya il negyedik gyertya meggyújtásával

és ünnepi gondolataival zárta advent utolsó vJsárnapját.
Köszönjük a Szervezőknek (a Kis Bálint Általános Iskola Száz

szorszép Óvodájának), hogy műsorral lehettünk jelen e napon; il

Szülöknek, hogya kemény hideg ellenére elhozták gyermekeiket,
és együtt állhattuk körül városunk szép koszorúját.
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Lélekemelő hangverseny az endrődi Szent Imre templomban
Néprajzi oldalunkon legtöbbször

Endrőd hagyományait, történelmét,
írott és szájhagyomány útján megma
radt emlékeit tárjuk az olvasók elé.
Kiemeljük azokat a néprajzilag fontos
és meahatározó elemeket, melyek
az endrődi embert. jellemezték. Az
endrődiek katolikusok voltak, legfonto
sabb közősségi terük az endrődi temp
lom volt, ahol keresztvíz alá tartották
szüleik, ahol életre szóló házasságot
kötöttek, és ahol gyászmisét mondat
tak halottaikél1

De ne csak múlt időben beszéljünkl-
iszen a sajátos lélektanú honfitársa

Ink ma is köztünk élnek, bár kezd meg
kopni a közösségi érzés. Egyre többen
az egyszemélyes valláshoz húznak és
a pénz "Istenének" hódolnak. Kapzsik,
gőgösek és magányosak lesznek. Kö
zömbösek a családjuk, a lakóhelyük,
az országuk iránt. Ebben az elkeserítő

helyzetben óriási jelentősége van az
igaz szeretet érzésének és a közösség
segítségének.

December 22-én lélekemelő hang
1/ rseny volt az endrődi templomban.
A magyarországi karácsonyi kÖI'útjuk
alkalmával városunkban lépett fel a
szentegyházi Gyermekfilharmónia. A
140 tagú gyermek együttest Haáz Sán
dor karnagy vezényelte. A templom
szentélyében felálló kórus látványa
és hangzása magával ragadta a zsú
folásig telt templom hallgatóságát. A
kórust és a megjelenteket Iványi Lász
ló plébános úr köszöntötte. A megha-

tottságtó/ elcsukló hangon üdvözölte a
székely gyermekeket, akik magyarsá
gukkai, hitükkel ma is irányt mutatnak
az anyaországiaknak. Várfi András pol
gármester üdvözölte a városunk lakóit
és a környező településről érkező "fili"
rajongókat. Az adventi és karácsonyi
énekekből valamint népdalokból álló
műsoruk szépsége magával ragadta a
nézőközönséget. A dalcsokrokat vas
tapssal üdvözölték. A koncert végén a
felállva tapsoló közönséget ráadássa I
jutalmazták a kis muzsikusok. A Szózat

és a Székelyhimnusz közös éneklése
eufórikus hangulatba ejtette és egy
közösséggé gyúrta a templom sokféle
látogatóját. Egyszerre dobbantak a szí
vek és különös kábultságban ért véget
a lélekemelő előadás. A koncert után a
kórus haza indult, de itt hagyott nekünk
valami nagyon fontos érzést, az ösz
szetartozás érzését. Az értékek mellett
egyként dobbanó szívet, az egybetar
tozás érzését.

"A Gyermekfilharmónia 1982-ben
alakul( a szentegyházi Mártonffi Já
nos A/ta/ános /skola tehetséges di
ákjaiból. Jelenleg a kápolnásfalui és
szentkeresztbányai isko/ákbó/ is jár
nak a próbákra. A 140 tagú együttest
100 énekes és 40 főnyi félszimfónikus
zenekar a/kotja. A hangszeresek ama
tőr muzsikusok, a helyi Tanu/ók Háza
zenekörén tanu/tak meg játszani. Az
együttes repertoárját főleg magyar
népda/fe/do/gozások, történe/mi da
lok a/koiják. Az együttes sikere a kis
muzsikusok ügyszeretetében, a kórus
káprázatos szépségében rejlik"- valla
nak magukról szöveges tájékoztatójuk
ban a kis zenészek.

Köszönjük ezt az érzést a szentegy
házi gyerekeknek, és köszönjük az ön
zetlen segítségét a kó~us ellátásában
a Rózsahegyi Kálmán Alta]ános Iskola
dolgozóinak, a Kis Bál.int Altalános is
kola dolgozóinak, az OrEigek Napközi
Otthonának, a Dávid Elelmiszerboli
tulajdonosának, a Sikér Pékségnek,
Németh Dezsőnek, Nagyné Perjési
Anikónak, Tímár Jánosnénak,
Tímár Andrásnak és mind-~
azoknak, akik hozzájárultak e
szép este megrendezéséhez.
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"Építőmesterek kőmívesek, ácsok," ismeretek s ismeretlenek
a gyomai református egyházi épületek megalkotói I.

~--

A vonatkozó levéltári iratokban nevezik őket "Maurer
meister" " limmer meister"- ácsmester, Tischler und Bildhaurer
,,(kiJelentve pilthaJer) asztalos és faszobrász, illetve faszob
rász, illetve fafaragó. Német gót betűkkel írta alá nevét Fi
scher Ágoston a gyomai református templom "építőmester"

aki Kecskemét város lakosa volt, minden szerződést, meg
állapodást a gyomai eklézsiával, imigyen "Augusztin Fischer
Maurer meister zu Ketschemet". Az itteni építésben társa szin
tén kecskeméti illetőségű volt, ma talán alvállalkozónak mon
danák, nevezetesen "Gregori Nowak lim mer meister" azaz
Nowak Gergely ácsmester. Külön szerződést írt alá a temp
lomi asztalos munkára a nagyváradi illetőségű nemes Czere
István, természetesen magyarul Fraviol Jakab budai lakós kő

faragó mester - neve után ítélve talán olasz eredetű - magya
rul írt alá. Fischer Ágostonról még annyit, hogy Békés megyé
ben az ő terveit és alkotó munkáját dicsérik még a következő

ref. templomok Gyoma, református templom. Copf stilusban
épült1805-1810 között (1813-ban lett teljesen készen), Fü
zesgyarmat református templom, copf stllusban épült 1798
1803 között," a kecskeméti római katolikus templomáról vette
mintáját", Köröstarcsa református templom 1794-1796 között,
Békésszentandrás református templom 1803-1808 között
épült

Fischer Ágoston már az 1791-ben megkezdett, most is
fennálló torony alsó kétharmadának építését is elvégezte,
majd anyagi háttér hiánya miatt az egyház "szüneteltette" az
épitkezést Több gyomai templomra vonatkozó leírás is emle
get egy osztrák hadmérnököt, aki a templomot tervezett volna.
Véleményem szerint Fischer Ágoston volt a tervező is, mert
erre utal a Gyomán kötött épitési szerződés egyik pontja. Mai
napig magam nyomát sem talaltam iratanyagban a névtelen
osztrák tervező hadmérnöknek. Természetesen ez nem zárja
ki újabb adat, bizonyító adat előkerülését erre vonatkozóan.
Talán mivel Fischer Ágoston módos és neves polgára lehetett
Kecskemét várasanak, esetleg helytörténeti anyagban bővebb

kutatható életútja s tevékenysége.
Nézzük hát 1805 vállalkozói szerződést; "Alább irt

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagya:
Haáz Sándor

praesentibus Uelenlévőknek jelenlétekben) adom tudtókra
mindeneknek, akiknek illik, hogy a gyomai református eklézsI
ával alkura léptem s tökéletesen meg is alkudtam a mostan
egészen építendő templomnak, nem különben a már ugyan
álló, de negyed fél őllel (azaz haram és fél=öl 3,92 m) feljebb
épitendő toronynak épitése irant; e következendő pontok és
feltételek alatt, ugyanitt;

1-ször A templomnak külső vilaga lészen 23 öl és 2 schuh
szélessége 11 öl, magossaga 7 öl e szerén! (egy öl192 cm,
1 schun =lab=31cm);

2-szor Tartozom én oly betsülettel az Abrissban és
Überschlag szerént, (Ambriss= alaprajz vazlat körvonal,
Überschlag= kőltségvetését) melyet már nevezett Ecchlésia
Előjaróinak által is adtam, az egész munkát véghez vinni, hogy
abba ha szintén a legkisebb hiba, és fogyatkozas történne is,
azon esetre magamat is kötelezem, az én vigyázatlanságom
vagy gondatlanságom miatt történhet ő kárnak egészen való
megforditására.

3-szor; A már feljebb nevezett munkához megkívántató
minden névvel nevezendő eszkőzöket vagyis szerszámokat,
melyek Überschlag-ban ki vagynak téve, és ott egytöl egyig, s
pontról pontra ki nevezve tartozom én mind megszerezni, és
az egész munka fogytáig vagy végezetéíg tartaní.

4-szer; Kötelezem magamat arra, hogy az általam elké
szült Abriss szerént fogom az egész munkát elkészíteni s
tökéletességre vinni, az abba ki írt vagy lefestett mindenféle
illendőségeket, melyek az épületnek diszére fognak szolgálni
observálva (=megtartva), melyet hogyha nem cselekednénk
azon esetre mint egyességet altal hágván a fenn tiszteiet
Echlésiának méltó praetensioja (követelése) lészen.

5-szer mind a Kőmives mind az Asztalos kivévén a szé
keket és Cathedrát (= A padok és székek) mind az üveges,
mind végezetre a lakatos munkakat melyek cs21~ megfognak
kívántatní a már sokszor emlitett Abrissban ki tett mod szerént,
köteleztetem emlékeztetni s eszerént;

6-szor mind az ezen közelebb írt 5-ik pontban megneve
zett munkákat mind pedig a kőmíves munkákat a mar feljebb
nevezett módok szerént s feltételek alatt a már sokszor emli
tett szerént tartozván elkészíteni, tartoznak énnékem a tisztelt
Ecclésia Előjárói kész pénzben 13 ezer 240 Rhénusi (rajnai)
foríntot és 57 krajtzárt lefízetni, s ezen kívül munkának el kez
désétől fogva számlálva, végezetéíg minden esztendőre 5
köböl 85-118 liter között! búzát adni. Végezetre

7-szor Kötelezem magamat arra is, hogy mostan alló
templomnak falaiban s fundamentumában valamennyi még
égetett Téglák talaitatnak azt mind egyig ki szedetvén az újon
nan építendő Templomnak falaiba rakatom; melj egyeségnek
nagyobb bizonyítására ki adtam ezen Contractuális Levele
met (=szerződés egyezség) Gyomán 1 May 1805

Augusztin Fischer Maurer Meister

A 7-ík pont ékes bizonyítéka annak, hogy volt a lebontott
templomnak középkori falazata ís égetett téglaból és az egei
templom tégláját is beleépítették a sárfalú, nádfalú vályogfalu
nak mondott templomfalakba, mely dologgal az elöljáróságot
a Tekintetes vármegyét félrevezették az engedélyeztetéskor.

Cs Szabó Istvan
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Értékelés a 2010-11. évi labdarúgó bajnokság őszi szezonjáról

Ifjúsági csapatunk várakozáson felül teljesített a bajnokság 13.
fordulójáig. Mindenkit meglepve, szurkolót, vezetőt, sorra érték
el gyözelmeiket, szerezték a pontokat és haladtak egy igazán szép
eredmény felé. A tabel1án ekkor az első helyen állt csapatunk. Le
het, hogy Öket is meglepte ez a siker, de az utolsó három fordu
lóban sajnos mindháromszor vereséget szenvedtek, így a hatodik
helyen várják a t'olytatást a tavaszi szezon előtt.

Ebben az utolsó három fordulóban lerombolták azt, amit há
rom hónap nehéz és küzdelmes munkájával sikerült felépíteniük.

Számukra azonban a tavasz még ennek ellenére is hozhat na
gyon szép eredményt, hiszen a második helyezett csapattól mind
össze három pont a lemaradásuk.

hiszen négy mérkőzésen veretlen maradt, de az utolsó két mérkő
zés ismét vereséggel végződött. Talán a játékosok számára hama
rabb kezdetét vette a tél i szünet ???

Az őszi eredményt illetően mindenkinek - játékosnak, vezető
nek - el kell gondolkodni, hogy hol hibázott, levonni a megfelelő

tanulságot és ennek megfelelően tenni a dolgát egy sikeresebb ta
vasz érdekében.

De ért el igen szép eredményt is a csapat, hiszen kijutott az or
szágos főtáblára a Magyar Kupában, ehhez négy csapaton keresz
tül vezetett az út. Nagyszénást és Szarvast idegenben, hazai pályán
pedig Kondorost győztük le. A három győzelem mellett - szintén
hazai környezetben - döntetlent értünk el az Orosháza FC ellen.

A megyében 58 induló csapat közül sikerült kiharcolni ezt az
eredményt.

A fő táblán egy jobb képességű csapattól szenvedtünk vereséget
hazai pályán .

Fülöp Zoltán

Az ifjúsági csapat őszi helyezése:
6. Gyomaendrődi FC 15 mérk 8 győz. 1 dönt. 6 ver.

25-21 25 pont

Ifjúsági csapatunk az év során két nemzetközi sikert is magá
énak tudhat.

2010. június elején Schöneckben, testvérvárosunkban szere
peIt meghívásos tornán, a Helmut-Dux Turnier futballtornán,
ahol azt megnyerve első helyezést ért el német csapatokat maga
mögé utasítva, meggyőző játékkal.

20 l O. augusztus 20-21-én, Mezőtúron szerepelt csapatunk az
l. Nemzetközi "Túri Vásár" kupán. A tornát négy csapat részvé
telével rendezték meg: a házigazda Mezőtúr, a román iai Á rkos, a
lengyel Makow és csapatunk részvételével.

A tornát körmérkőzéses rendszerben rendezték meg a két nap
alatt.

A nemzetközi tornán összességében a 2. helyen végeztünk a
házigazdák mögött.

Csapatunk oklevéllel, érmekkel és kupával tért haza, valamint
Csapó Zsolt 6 tal áJ attaI megszerezte agólkirályi cÍmet'

Kívánok mindkét csapatunknak sikeres tavaszi folytatást és
jobb szereplést.

Az elnökség köszöni a csapat tagjainak az egész éves hozzá
állást, a szurkolóink biztatását, valamint támogatóink segítségét,
akik áldoztak a gyomaendrődi labdarúgásérti

Kívánok minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ün
nepeket és Békés Boldog Új Évet.

A Gyomaendrőd FC el
nöksége a 2010-201 l. évi
labdarúgó-bajnokságban a
csapat számára az első nyolc
hely valamelyikének meg
szerzését tűzte ki célul. A
csapat a bajnokságra való
felkészülést becsületesen vé
gigdolgozta, így vágott neki
a kitűzött feladatnak. A lab
darúgó bajnokság sok-sok
egyeztetés után az eredeti
tervezett időponttól egy hét
tel később, végül tizenöt csa-

.~~ pat részvételével augusztus
~.1'~ 14-én kezdődött el. Sajnos

...,. nem sikerült a létszámot tel-
jessé tenni, ennek okai a visszaJépések és a magasabb osztályba
való felkérések elfogadásai voltak.

A bajnokság őszi szezonja nem az elvárásoknak megfele
lően alakult a csapat számára, nem tudta teljesíteni az elvárt
eredményt, hiszen az első hazai győzelem is csak a nyolcadik
fordulóban született meg. A tavaszi fordulóbó] előrehozott egy
mérkőzéssei összesen tizenöt összecsapás van a csapat mögött. Az
elért eredmény:

] I. Gyomaendrődi FC 15mérk. 4 győz. 5 dönt. 6 ver.
20-37 17 pont

METÁLSTüP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok,
Csövek, szerelvények
Hűtöszekrények, fagyaszróládák, mosógépek,

Háztarr,isi kisgép ek, szórakoztató elektronika :,
Szegek. csavarok. úrak. bbtok
Fürdőkádak,mos.dók, csaptelepek, mosogatók
GYOJ'v!AENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Te! (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!

A nyolc hazai mérkőzésből kettő győzelemmel, öt döntetlen
nel és egy vereséggel zárult tizenegy megszerzett ponttal, ez 46
%-05 teljesítmény.

A :lét idegenbeli mérkőzésből kettő győzelem és öt vereség
született hat megszerzett ponttal, ez 29%-os eredmény. Az ide
gen beli szereplés nagyon gyenge teljesítmény.

Sajnos nagyon kevés gólt tudtunk szerezni, mindössze húsz
lalálatig jutott a csapat, ez 1,3 gól mérkőzésenként. A kapott gólok
száma viszont rendkívül sok (37), ami 2,5 gól mérkőzésenként.

Sajnos volt négy nagyarányú vereség is, ahol 5-6-6-7 gólt kapott
a csapatunk, ez nagymértékben befolyásolta az eredményeinket.

A szezon közben edzőváltás is történt az egyesületnél, Erdősi
Gyula vezetőedző a kilencedik fordulóban bekövetkezett nagyará
nyú vereséget követően lemondott edzői tisztségéről.Az egyesület
vezetése Tóth Ferencet bízta meg az ősz hátralévő mérkőzéseire a
vezetőedzői feladatok ellátásával. Ez úgy tűnt, felrázta a csapatot,
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POSTÁNKBÓL
Iványi László főszerkesztő részére
Városunk újság

Aldott, békés karácsonyt és boldog Új Évet kivánunk l

Dankó Béla országgyűlési képviselő

...

Az öregsző]ői gyermekek nevében:
Pésó Illés Béláné
nyugdijaspedagógus

Iványi László
tb. kanonok, plébános úr
Endrődi Rk. Plébánia Hivatal dolgozói,
Városunk Szerkesztősége tagjai

Áldott karácsonyt, boldog, békés, sikeres Új Évet kíván:
Köszönjük a támogatást I

Olvasóink írják..•

Kedves Olvasók, Kedves Mindenki' Köszönjük a jókívánságokat,
Szerkesztőségünk tagjai nevében kívánom, hogy mindenki legneme
sebb álmát segítsen Isten megvalósítani.

Iványi László

KOLLÉGIUMI KARÁCSONY

2010 december 16-án 18 órakor az "Élet Másokért" kh. Egye
sület az endrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiumába
vitte el a karácsony ünnepét.

A Schöneck testvérváros Tűzoltó Egyesület által az egyesület
számára juttatott gyermekruhák és játékok egy részét vittük el an
nak a 30 gyermeknek, akik az iskolai idő alatt a kollégium lakói,
ugyanis a családi háttér nem bizonyul elégségesnek a gyermek szá
mára.

A gyermekruhákat a nevelőkkel válogattuk ki, hiszen a mérete
ket ők ismerik, majd ünnepi szatyrokba "öltözettük". Minden gyer
meknek általában 2-2 táskányi ruha jutott.

Két nagy doboz telt meg a különböző készségfejlesztő játékok
kal, kirakókkal, könyvekkel.

A szintén "ünneplőbe" öltöztetett dobozok a fenyőfa alá kerül
tek, ami nem mindennapi azoknak a gyermekeknek az életében,
akik a kollégium lakói.

Kedves kis műsorral idézték a gyermekek a karácsonyt, a szere
tetet, ami az ő életükben úgy gondolom, nem gyakran jelenik meg.

A műsor után mindenki a saját ajándékával a szobájába ment,
ahol nagy-nagy örömme) bontották, próbálták fel, mutatták egy
másnak a ruhákat.

Igen megható eseményben volt részem a helyi tűzo]tókkal

együtt, akik a segitőim, hiszen a mai világban ruhának gyereket
szívből örülni ritkán látni.

Az igazgatónő, illetve a nevelők nagy-nagy örömmel vették,

hogy jutott a gyermekeknek a hiányos ö]tözékükhöz kiegészítés.
Úgy gondolom, helyesen döntöttünk, hogy az elkövetkezendő

időben ezeknek a gyermekeknek megpróbáljuk pótolni azt, amit a
család nem tud biztosítani számukra, ez pedig igen egyszerű dolog:
ruha.

Mindezeken túlmenően együtt örültünk és örülünk vejük, azt
hiszem ez mindennél fontosabb.

Gyomaendrőd, 2010. december hó

Vaszkó SándOri/é
elnök
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

2üll.január

Advent a Rózsahegyi iskolában

November 26-án, pénteken reggel a tor
nateremben gyűltek össze az iskola dolgozói
és tanulói az adventi koszorú első gyertyájá
nak meggyújtására. A hetedikesek műsorából

megismerhettük az advent jelentését, az ad
venti koszorú eredetét.

Az első gyertyát Farkas Zoltánné igazgató
gyújtotta meg.

Aztán a szereplők népi rigmusokkal kö
szöntötték az Andrásokat:

" ... Rávirradtunk András napra,
A hordókat verjük csapra.
Adjon lsten András néked
Bort, búzát, szép feleségeti ..."

Utána az osztályok képviselői kisorsolták,
hogy karácsony előtt melyik osztály melyik
másik osztályt látogatja meg.

Végül közösen elénekeltük azt a karácso
nyi dalt, amelyiket az iskolarádióból tanultunk
a héten.

Téli játékok

Mivel igazi hó nem esett, ezért a tornate
remben műhóval hógolyózhattak a csapatok.
Lehetett hóembert építeni, hópihét fújni és
jéghokizni. A türelmesebbek óriás kirakóval
készithettek egy karácsonyi képet. A legtürel
mesebbek pedig iglut rakhattak össze 30 jég
táblából.

A második délután végére elfogyott a
műhó is, de addigra már közel 300 gyerek ját
szott vele.

Iglu epires a teli játekokon

Ég a második gyertya

A második gyertyát Vaszkó Miklósné,
élelmezésvezető gyújtotta meg. A műsor az
adventi jeles napokat dolgozta fel: Borbála,
Miklós, Luca.

Részlet a Luca-napi kotyolásból:

" Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty,
Galagonya kettő, három,
Száraz körtét várom!
Ha nem adnak szalonnát
Levágom a gerendát!
Ha nem adnak hurkát,
Elviszem a Julcsát l ..."

Végül a Mikulásról éneke/tek el egy dalt a
diákok.

Karácsqnyi mesehallgatás

Kicsinek bizonyult az olvasóterem, annyi
alsós jelentkezett a mesehallgatásra. Két dél
után is meséltek a nagyobbak akisebbeknek,
akik a mesék után feltett kérdésekre is bátran
válaszoltak. Hallhattak Kippkoppról a gesz
tenyegyerekről, az irigy kutyáról Frakkról, a
tévémaci karácsonyáról, a szeretet virágáról,
a három fenyőről, és a kis gyufaárus lányról is.

Megelevenedrek a karácsonyi mesek

Télapó itt van ...

December hatodikán nyikorgó csizmában
járta a tantermeket a Mikulás. Meghallgatta a
dalokat verseket és átadta a csomagokat, sza
loncukrokat, virgácsokat. Aztán eltűnt, hogy
óriás távcsövén figyelhesse, hogyan majszol
ják a gyerekek az édességet.

" ... Jó gyerek ajándéka
csokimikulás,
rossz gyerek ajándéka
bizony a virgács ..."

Táncoló mikufások az ünnepségen

Meggyújtottuk a harmadik gyertyát

Az adventi koszorú harmadik gyertyáját
Tóth-Vitáris Erika gazdaságvezető gyújtotta
meg. A műsorban a karácsonyfa állítás törté
netével ismerkedtünk. Ezután a fiúk maguk
fonta korbáccsal mutatták be az aprószentek
napi korbácsolást.

ime az egyik rigmus:

"Beköszöntött aprószentek,
fűzfakorbács a kezemben.
Kentek lánya merre van J

Alszik még az ágyban?

Kelj fel hamar Mariska,
odaégett a hurkal
Friss légy, nagylány légy,
Esztendőre férjhez mégy! ..."

A műsor végén együtt énekeltük a Dolly
Roll együttessel a Karácsonyi képeslap című

dalt.

Vendégeskedés

Az osztályok ajándékkal, műsorral lepték
meg egymást a látogatások során. Nagy izga
lom, lázas készülődés előzte meg a vendégfo
gadást éppúgy, mint a vendégségbe készü
lést. Jó alkalom volt ez az ajándékkészitésre,
ismerkedésre, közös játékra és a karácsonyi
dekorációk megtekintésére.

Karácsonyi ünnepség

A negyedik gyertyát Várfi András polgár
mester úr gyújtotta meg. Az utolsó héten a
gyerekek által hozott anyagból elkészült a
karácsonyi képeslap kiállitás. Téli díszbe öltöz
tek a folyosók, a falakon mindenfelé hópihék,
mikulások, hóemberek, karácsonyfák és an
gyalok. A tantermek is karácsonyi hangulatot
árasztottak a sok fenyőággal, ablakdísszel, téli
rajzokkal, adventi koszorúkka!.

A tornateremben felállították az óriási ka
rácsonyfát, s díszeivel ez várta agyerekeket
és a vendégeket az ünnepi műsorra az utolsó
tanítási napon.

Versekkel, dalokkal, mikulás tánccal, jele
netekkel kedveskedtek a szereplők a közön
ségnek, és betlehemes játék is szinesitette a
műsort.

Végül a pedagógusok énekkara kívánt iga
zi ünnepet a Piramis együttessel:

" ... Kivánd, hogy mindaz, amit ma éjjel
gondoltál,

ugyanúgy igaz legyen holnap s holnap
után.

Kivánj igazí ünnepet, kivánj igazabb életet.
Békés karácsonyt mindenkinek! .. :'

Az iskolai életről további információkat,
képeket találhatnak az iskola honlapján: www.
rozsaheqyiiskola.hu

Vidám berlehemes játékot adtak elő a hatod/kosok
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- Ember vagy, szolgám l - nevette el magát o király.

s hátraintett o kincstárnokjánok: - Harminckét aranyat
adjatok ennek o jó embernek. Hát te mit hoztál, Tamás
mester?

A Tamás névre egy olasz hallgatott, ijedt nézésű, kis,
keszeg ember volt, alig tudott előkotorásznio fekete kön
töse alól egy bot formájú, üres fatokot. Annak o két vé
gébe egy-egy gömbölyűüveglencse volt beleillesztve,

- Nézz ebbe bele, uram király! Tekints le aDunára!
Mátyás o szeméhez tartotta o tokot. és ijedten kapta

el o fejét.
, - Ohó, micsoda ördöngös mesterség ez?1 Olyan közel

lattam benne o Dunát, hogy éppen csak o locsogása
nem hallatszott,

- Fordítsd meg o csövet. királyom, és nézz föl o vár tor
nyáro - tanította o királyt csendesen o kis olasz ember,

Mátyás szót fogadott, és elkiáltotta magát
- Olyan kicsike lett, hogya tenyeremmel eltakarha

tom! Gyertek, urok, csudáljátok ti is, micsoda csudát
eszelt ki o Tamás mester nagy tudományai

Míg oz urok o messzelátóvol mulatták magukat, Má
tyás megint parancsot adott o kincstartójánok:

- Száz aranyat rendelek Tamás mesternek. Holtig való
ellátást oz udvaromnál.

Tisztel~tet.becsületet or~zág-világ előtt.

De mar ezt o cseh tudos nem ollhotta szó nélkül. A
nagy, vörös képű ember nagy merészen megkapta o ki
rály karját.
. - Megállj, királyi Ho oz ilyen dibdáb dolgokat így meg
Jutalmazod, mit adsz oz én tudományomért?

- Mit tudsz? - kérdezte o király rosszkedvűen o hánya-
veti csehet. .

- Tudok aranyat csinálni - felelte oz kevélyen, s akkorát
ütött o mellére, hogy csak úgy dongott bele,

A király kíséretén csudálkozó moraj futott végig, Sok
balgatag ember kereste abbon oz időben oz aranycsi
nálás titkát, o Mátyás józan elméje azonban nem hitt
benne.

- No, oz is szép mesterség - intett barátságoson o tu
dósnak, - Hát aztán miből csinálod oz aranyat?

- Akármibői, uram, Amit én o forralóustombe teszek
ho vos, ho kő, ho sár, abból arany lesz.

- No, ez derék dolog, mester - mosolygott o király, - Ek
koro tudományt méltó jutalomban kell részesíteni. Hamar
hozzatok egy nagy üres zsákot.

"No, azt mind kinccsel töltik te/e" - gondolto magá
ban oz aranycsináló, s még jobban felfújta magát. Csak
okkor képedt el, mikor Mátyás odaborította vállára oz
üres zsákot.

- Nesze, rT;ester, o jutalom. Használd jó egészséggel,
. Uram kiroly - hebegett megütődveoz aranycsináló -,

miért űzöl belő/em csúfot?
Hát mit csináljak én ezzel oz üres zsákkal?
- Nini, mester - nevetett o király·, hát rakd bele azt oz

aranyat, amit magod csinálsz!
De úgy elkotródott oz aranycsináló mester, hogy kép

pel se fordult többet Buda váro felé, ahol annyi ragyogó
arany közt mégiscsak o Mátyás király esze volt o legra
gyogóbb arany.

Mesék, versek...

AZ ARANYCSINÁlÓ
Móro Ferenc:

Mátyás király idejében éjjel-nappal tárva-nyitva állott
o budai Vár nagy érckapuja. Szabadon járhatott rojto ki
s be o szegény jobbágy csakúgy, mint o zászlósúr.

- Nem oz én házam f3z, hanem oz országé - mon
dogatta o nagy király. - En magom csak zsellér vagyok
benne. Kötelességem szívesen látni o gazdát, ho szűrdol

mányban jön, ho bársonymehtében,
Nem is volt o Mátyás udvaro soha ügyes-bajos ember

nélkül. Egymás sarkát toposták o kócsagtollas vitézek, o
nagy szakállú tudósok, o nagy szavú kalmárok, o csen
des mesteremberek. A királynak mindenkihez volt egy
két jó szava.

Legtöbb becsülete volt pedig előtte oz olyan ember
nek, oki valami okos találmánnyol állított be hozzá. Azt
soha ajándék nélkül el nem eresztette. Annak oz Orbán
nevU öreg puskaművesnek, oki oz első ágyút öntötte,
annYI aranyat adott, amennyi oz ágyú szájába belefért,
Az pedig ~ol~nd nagy állot volt, huszonnégy ökör húzta
fol o budai Varbo. Világra is szólt o híre Mátyás bőkezű

ségének, s külső országokból is özönlött o budai Várba o
sok feltaláló.

,Vo!t a,zok közt nagy~s~ű em,ber is, volt világcsaló is, s o
Matyos eles szeme o sZIvebe Iotott mindnyájának.
, Egyszer egy magyar, egy olosz meg egy cseh ember
~vánkozotto király elé. Mind o három azt mondto, hogy
o valami nevezetes dolgot eszelt ki. Legelőször o magyar
emberrel eredt beszédbe Mátyás, mert oz volt köztük o
legöregebb. Foltos süvegét ahogy lekapta galambősz

fejéről, elmosolyodott o király. -
- No, öreg, mi tudományt árulsz?
- Hát csak olyan szegényembereset. királyom. Arra jöt-

tem rá, hogy kétannyi ideig tort o csizma, ho rezet ütnek
oz orrára.

- Dicsérem oz eszedet. öreg - bólintott o király -, ma
gom is megrezeltetem ? katonáim csizmáját. Hej, öreg,
ho Ilyen oreg nem volna!, magodat is bevennélek o fe
kete seregbe.

- De, uram király, nem va~JYok én még olyan öreg,
mert meg mo IS harmInckettonek adok enni - mosolyo
dott el oz öreg, de úgy ám, hogy minden fogo kilátszott.

Harminckettő volt oz csakugyan.
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bfREK, ESEmÉngEK A
KtS BÁLtnc ÁLCALÁnos tSKoLA ÉS óvoOÁBóL

"Jó szóval oktasd, játszani is engedd..."

2010. decem
ber ll-én a Kis
Bálint Általános
Iskolában és Övo
dában a pedagó
gusok őszi neve
lési értekezletére
került sor.

Kovácsné Bá
csi Ilona tanítónő

:~, és Hunya Jolán
tanárnő bemutató
órát tartott, majd
azt követően elő

adás ukban foly
tatták elméleti és

gyakorlati ismereteik továbbadását, mindkét kolléganő betekintést
engedett a képzésen szerzett ismereteikbe.

A tanárnő 6. a osztályban tánc és dráma órát tartott, míg a ta
nító néni a 4. a
osztályos gyere
kekkel mutatta
be, hogya lazító,
koncentrációs
képességet, tar
tós figyelmet,
kreativitást,
metakommuni
kációt, csoport
munb\t igénylő

feladatok játéko
$,ln is fejlesztik
ti kisc:bb - és na
gyobb gyerme
kek különböző

készségeit, képességeit.
Az értekezlet témája: a TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt folya

m,ín megvalósított
.. A tanulásmódszertan tanítása" című továbbképzésen szerzett

isml'l'etek átadása.
.\1 L'lii:\dús hasznos elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgált

a k(llk~úk sóndra, mert megismerkedtek az egyénre szabott haté
kon\' lanuLisi módszerek sokaságával, a sikeres tanulási stratégiá
val. a hc:II'L's idöbeosztással, a tudatos tanulásszervezéssel.

Mindkét pedagógus széleskörű tapasztalataiból merített, saját
élményü, gyakorlati példákkal illusztrált, színes előadást tartott,
Ízelítőt és kedvébresztőt adva pedagógustársaiknak.

Alkotók Délutánja

.A Kis Bálint Általános Iskola és Övoda Diákönkormányzata
t'lsú ;llkalommal rendezte meg Kónya Márta és Kereki Irén pedagó
gusok irányításával az Alkotók Délutánja összejövetelt.

l-8. évfolyamig minden tanulócsoport képviseltette magát. A
gyerekek, valamint a pedagógusok saját készítésű munkáikat mu
tatták be. A paletta nagyon színes és változatos volt. Köszönjük,
hogy az alkotások elkészítésében a szülők segítséget nyújtottak.

Készültek madáretetők, fábó] kisautók, origami figurák, süte
mények, rajzok, festmények, egyéb képzőművészeti alkotások. Töb
ben saját versüket adták elő az érdeklődő nevelőknek és diákokna k.
A 6.a osztályosok érdekes kísérleteikkel és bűvészmutatványaikkaJ

káprÚzlatták el a közönséget.
A Hősök úti és él Fő úti épületben a kisebb és nagyobb gyerme

kek egyaránt oklevélben részesültek.

Év végi események a Kis ~álint Általános Iskola
Százszorszép Ovodájában

Több mint egy éve kiegészítjük helyi programunkat a kompetencia
alapú programcsomaggaJ. amely módszertani lehetőségeket kínál óvo-
dai tevékenységeink még érdekesebbé tételéhez. ..

Csoportjainkban sokszínüen dolgoztuk fel a "TUl" időszakát

(tevékenységeink az őselemek megismerésén alapulnak, ig\ Tliz- Víz
Föld-Levegő témakörökre osztjuk az évet):

- Egyik legkedvesebb eseményünk a tűzoltóállomás megtekintése,
amely által közelről pillanthattunk be a tűzoltók életébe, l11unkajába.
Gyermekeink nagy élvezettel vették birtokba, hacsak rövid időre is
azokat az eszközöket, kellékeket, felszereléseket, amelyekkel a tűzoltók

naponta dolgoznak. Hálásak vagyunk, hogy ott lehettünk és köszönjük
a szíves fogadtatást I

- Az Adventi Ünnepkör szokásai, hagyományai fontos szerepet töl
tenek be gyermekeink életében.

Örömmel készültünk a Városi Advent első gyert)'agyújtására,
ameJJyel hagyományt kivántunk teremteni és aktívan vettünk részt a
programsorozat lebonyolításában: .

- November 28-án Százszorszép Ovodás gyermekek és felnőttek

meghítt műsort adtunk elő.

- December ll-én
délután megnyitottuk
Adventi Játszóházunkat,
ahol jókedvűen, csalá
dias, otthonos környe
zetben és hangulatban
készítettünk rénszarvas
mécseseket, téli képeket,
ajtókopogtatókat, s szü
lő-gyermek együtt gyúr
ta, nyújtotta és sütötte a
mézeskalács finomságo
kat.

- December 16-án
Betlehemes műsorral

készültek nagycsoportos
gyermekeink Látkóczkí
Eva és Kisné Giricz Irén
óvó nénik felkészítésével.
A délelőtt folyamán óvodánk gyermekeinek és dolgozóinak, majd csk'
a kedves Szülők.r1ek, nyugdíjas Óvó néniknek, vendégeinknek elevení
tették fej a kis Jézus születésének meghitt pillanatait.

Ünnepségünk zárásaként közös énekkel gyújtottuk meg kará
csonyfánk gyertyáit.

Békés, szeretetteljes Karrícsol1yi Ünnepeket kivrín a Kis Bá/int A/l. Isk.
Százszorszép Ovodríjrínnk \la/amennyi Do/gozója
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REND/VESZTŐ/ MÚLT/ IDŐ

Mikszáth Kálmán Fekete városai

(Kiállítás Mikszáth Kál
mán halálának 100. évfordu
lóján)

Idő-vesztő. Múlt-vesztő.

Rend-vesztő. Vesztő-múlt.

Vesztő-idő. Vesztő-rend.

Múlt-idő. Idő-rend. Rend-
vesztő-idő. Idő-vesztő-rend.

Múlt-vesztŐ-rend.

Ezzel a címmel, játékos
alcímmel ajánlja minden ér·
deklődő Rgyelmébe a PetőR

Irodalmi Múzeum Mikszáth-
rói szóló kiállítását.

A nagy mesemondó utolsó műveinek egyike A fekete város, melyben
a Rákóczi-kori Lőcsét Jestette feketére".

(190ó-ban készült el Babits verse, a Fekete ország, 1907-ben a kor·
t,irsak szerint érthetetlen Ady-vers, A fekete zongora. A korabeli magyar
irodalmi közéletet élénken foglalkoztatta, vajon miként értelmezhetőek e
művek.)

"Áthallással - hisz erről több levélben is vallott- a 20. század eleji új
világot, a modern, urbanizálódott kor eljövetelét is sötétre színezte. Ha
lálának 100. évfordulóját A fekete város sajátos értelmezésű kiállításával
ünnepli a Petőfi Irodalmi Múzeum."

S valóban, mintha a lőcsei piactér kellős közepén állnánk ... egy két
kerekű kocsi, rajla káposztafejek ... körülöttünk városfalak, épületek maga
sodnak ... optikai eszközök, távcső kémleli az eget. .. Thököly és Rákóczi
kora Ciörgey-hagyatékból fegyverek, korabeli csontberakásos vadász-
puska Mikszáth személyes tárgyai ... székek, íróasztal, bőrönd, könyv-
szekrény, díszcsengő az író jobb kezéről készült gipszöntvény ... tollszár,
bőrtárea, pipadohány a Magyar Tudományos Akadémia nagydíja, ezüst
serleg 191 O-ből ...

A következő helyiség a regény megírása körüli éveket idézi ... idő és
téresere "velocipéd" ... alatta egy térkép ... Budapest, a fejlődő század ele-
ji város körül plakátok, képek ... az egyik sarok jellegzetessége, felborított
Országgyűlési székek ... parlamenti köpőcsésze ... obstrukció ... véget nem
érő, eredménytelen viták el képzelt jelenete... irók csoportképe (1910L
Mikszáth és két fia, Tömörkény, Pósa, Móra ...

"A kiállítás nem a teljes életművet tekinti át, hanem Mikszáthnak a
polgárosodásról, az urbanizációról való gondolatait ... [... J... a múlt és je
len'értelmezésének a kérdéseit, valamint ezeknek a megváltozott történeti
korszakban torzuló, kisebbített vagy épp felnagyított képeit mutatja be az
idős kori Mikszáth-művek alapján:

A fekete város részletével emlékezünk az 1847. január 1ó-án született
és 1910. május 28-án meghalt íróra.

Mikszáth Kálmán: A fekete város

Hatodik fejezet - Lőcse város gyászban van

Lőcse városában villámként híre futott a nevezetes vadászatnak, me
lyet késő emberöltők is akként emlegettek, hogy .e1esettbenne: egy szar
vas, egy kutya, egy nyúl és egy bíró". Kadulík, a városi kapuőr, aki szánért
jött haza és a vilikust (a városi gazdát) kereste az egyes borivó helyeken,
hogy fogasson be, telelármázta az utcákat.

- Meghalt a bíró. Megölte a bírót a viceispán. Leesett a város koroná
ja/ Sírjatok, lőcseiekl

Lőn nagy fölháborodás és zűrzavar. A házak önteni kezdték az embere
ket, kik nagy csapatba gyülekeztek a városháza előtt, riadtan, sápadt arcok
k,ll. Mi történt! Hogya bírót ölték meg? Hol! I<i! MikorI Miért! Hogy!
Soha még püspök szava se volt oly becses és nagy horderejű, mint most egy
hitvány kapuőré. Aki azonban nem ért rá sokat lefetyelnL hanem futoH,
futott kocsmától kocsmáig, míg végre megtalálta a vilikust. Vnglád Kristóf

uramat a "Pacsirtá"-nál, egy kUP'l szerednyei bor melleit. nagy disputiiba
keveredve a megyei várnaggyal, ki is hallván a kapuőr lihegve elmondott
szavait. felkiáltott:

- Te Kadulik, te részeg vagy! - s felugorván, hogy pofonüsse, ,lInint ilZ
ütéshez meglendíté karjM és felsőtestét, ő esett végig a padozaton, amiből

kisült, hogy ő a részeg. .. __
Az utcán ezalalt tanácstalanul, bizonylalansagbilll hullamzotl ,l tom eg,

egymástól kérdezősködve. Megriadl szendlorok és p,ltríciusok gyülekezlek
a városházára díszes bundákban. Az árk,ídok illilll olYdn voll il 1010n~~i1s,

hogy egy lakatosinas-gyereket valóságosan 'lgyong,íz.ollak. Nl"~lelyek a
pixidárius után szaladtak, más csopodok ellenben, kivilii il flalals,l~~, kllele
igyekezett a város kapuján. Egy fiaidiember eközben Jóril ül I, s cSilk n<lgy
nehezen tudott keresztülhatolni il sokaságon.

- Majd mindjárt hozok én hirt - szóit le az ísmcrősöknck. _
Csinos, délceg legényke volt, valódi szász típus, hullilmos szőke tÜliök

omlottak le a piros leffentyűs nyestkalap alól, sötétzöld Wammest (nYilkíg
begombolt mellény) viselt, kockás dobin ujjakkal, testhezdlló zsinódillan
nadrágot, alacsony szárú sárga csizmát. A Wammes fölött, panyókdra ve
tett, rókával bélelt, szegszínű német köpönyeg egészíté ki ruhdzill,ít - A
Ratal Fabricius - suttogták.

- Jól ülí meg a lovat - jegyezték meg, akik utána néztek, aminl kijlllviín
az emberáradatból, megindította avasderest.

Sokan még nem hitték, üres hír lesz az egész, valami gézenglJ7 11ilplo
pó akarja felültetni a várost. ki merné Lőcse bíráját bánlani, lehclcllenség
ez. De íme, egy szán vág magának utat most. benne ülnek C;oszllovilzcr
és Brückner tanácsnok uraimék, a másik utána következö szilllon p\'dig
fáklyákkal ellátott hajdúk csörtetnek el lóhalálában. Istenem. Iskncnl, hill
mégis igaz lesz! _

Az őrtoronyban a Stadtpfeifer dobolása és kürtrivalg,ísa l1i1n~~zik lel. E7
a napnyugtát jelenti, a kulcsos város kapui bezárandók.

Egy csoport megkaparintotta valahol I<adulikot. Mindenki I<ildulikot
akarta hallani. Óriási tolongás támadt körüle, A lllurzó-hiJzból hilll1<lrO
san kihoztak eoy asztalt, arra állították rá I<adulíkot, hogy bes7é1jcn, dc
I<adulik már akkor annyira el volt rekedve, hogy az édesanyja se édetIe
volna meg a szavát. Csak jelekkel mutoga-lta, kampec a bírónak és hogy
a golyó hova ment, meg az öklével (megfenyegetvén a vármegyehcÍZiltJ.
onnan jött.

Az est leszállt apránként. Némi köd is volt. A Scheiben-hegy felől

hideg, metsző szél kezdett fújni. De azért a tömeg nem akart oszlani, A
kóválygó hírek, melyek egyre változtak, kibővültek vagy átmódosultak,
folytonos feszültséoben tartották az idegeket. A városház lanácstennében
megvilágosodtak ;z ablakok, odagyülekeztek a szenátorok és patríciusok
ebben a szokatlan órában, de ott se tudtak semmi bizonyosat.

Véore megint lódobooás hallatszott a távolból. A fiatal Fabricius jön
vissza. Ugyan hamar megjárta az utat. Nem csoda, toronyiriiny,íban ment,
el lehetett kerülnie a Scheiben és Tar/ik közti völgyben kanyargó hosszadal
mas országutat. tlénk mozgás támadt mindenfelé, míg végre előnyargalt
párolgó, tajtékos lován és az összeverődölt csoportoknál megállott.

- Halljuk! Halljuk'
- A hír ioazat mondott - kiáltá Fabricius messze hallhiltó csengő han-

gon -, Lőcse bírája meg van halva.
Tompa moroás hömpölygött végig a sokaságban. Egy - egy üvöltést a

maga zúgásáva(olvaszlott össze a szél. csak némelyik volt kivehető értelem
tekintetében.

- No, szépen kezdődik az esztendő'

- Meg van a város gyalázva.
- Ki ölte meg! Hogy történt az eset! Halljuk, halljuk'
- A C;örgey alispán kutyája átszaladt a lőcsei terüleire, a bíró lelőtte a

kutyát; az alispán pedig erre lelőtte a bírót.
- Es mi lett az alispánnail - rivallt közbe egypár hang.
- Haza, Ciörgőre menekült a gazember- felelte a fialal Fabricius szen-

vedélyesen. .
A fölháborodás orkánja tört ki erre. Szégyen, gyalázat l Hiszen a töb

bieknek is volt puskájuk. Kik voltak még ott? I<ik azok a gyávák' Nevezd
meg őket Fabricius l . ._

Az ifjú azonban, úgy lálszik, nem akart belemenni a tovabblakba.
"Helyet, helyet!"kiáltá és térdeive! megszoritá lova IjgyékáL hogy odébb
lépegessen a városháza felé.

De ebben a szempillanatban egy kéz megragadta lova zabláját.
- No, mi az! - förmedt fel Fabricius meglepetve. - Ereszfed el röglön

azt a zablát!
- Nem addig, míg nem beszélek veled, te tacskó l _

Egy Ratal úr, egy másik tacskó fogta a Fabricius lovát, magyaros zSlnór
zatú bekecset viselt, sastollas csalmát és kard volt az oidilián, szemei vadul
szikráztak: Fabricius sohase látta ezt az arcot, de úrfi volta nyilvánvaló volt.

- Mit akar ön! - kérdé magyarul. (Eddig németül folyt a párbeszéd)
- Meg akarom mondani, hogyha ön talán nemes ember, hiil elégiéteit

ad nekem azért, hogy Ciörgey alispánt gazembernek nevezte. Azl én nem
tűröm.

- Nem tű ri , Hát ki ön l

A fiatal emberke kevélyen emelte fel dacos fejél:
- Én Ciörgey Ciyörgy vagyok.
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Csokis gombóc

6. db közepes nagysagú krumplit megfözünk, meghamozzuk és attörJük.
Osszegyúrjuk 20 dkg finomliszttel, 1 tOJássargajaval, 2 evökanal olajjal, 1
púpozott evökanal búzadarával, csipet sóval. A tészta lágy legyen, de ne
ragadjon. Kb. 1 cm vastagsagúra nYúJtjuk, majd 5x5 cm nagyságú négyzetekre
vágjuk, a közepébe 1 kávéskanálnyi kristálycukros kakaót teszünk. Gombóccá
formázzuk, majd lobogó sós vizben addig fözzük, amíg fel nem Jön a tetejére
Kakaóporban meghengergetve, porcukorral tálaljuk

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

"~ ...... '. KAPUFA BT. Gyomaendrőd, II. ker. 467.
:..~ 06170513-95-14 .
: ',_ ,A . A kondorosi úton. a vásártér után

\1 SZONDEK \1
Keresl(edelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás
Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

TlFax: 06-66 386-037
Mohi!: 06 20 4511944

p-------------------------~
: HIRDESSEN ÖN IS APUNK AN! :

~-------------------------~

Tány , ros tévé, bárhol az országban

ill C

Bronze csomag 29,

Silver csomag 40

magyar nyelvű műsorral

Akár 3beltéri egységgel!

Kiváló minőség

Gyors bekötés!

u

CSF
JimJ:'In)
Minim:llC

OisnC'y Ch3r"1ncl
BeBe TV

VIVA TV • 111J9y:>r
MTV. mogyor

MTVHilS

MTV Donec
MTV 2

VH1

VH1 clo$~lc

VIV,)_ nemQl
MTV ElHope

Sky News
CNN

BBC World
Euronews

Sp0r11

Sport 2
Spon Klub

C::Inoon Nolwork

BoomerJng
Blue Hustlcr

DW TV

GNBC Europe
ZOF
Pro?

Rai Uno

AXN

Echo TV
VI:l$al Explorer
Vi.,~.:.: History

Deko
MGM

M'
M2

TV2
RTL K)ub
Vi,:JS.1IJ

Cool
Filmmuzeum .

Dun., TV
MJgy:.r ATV

Hir TV
Comedy Cenlrol

Zonc Rc.)lilY
Tr:lvol CMnoll

Dlscovery Ch.)l,ncl

Speclfum
Anim:!1 PI:tnct

N<.ltion.'11 GeogrJphic
TV P:lprika

Film·
Hallmark

Eurospor1
Eurosport 2

Elt.tromc Spons

E~en felul mog szoimos sZ:lbon f~9h:t16 cs~tornal

Részletes feltételekrőlérdeklődjönüzletünkben

Telemax Távközléstechnika
Békéscsaba Gyóni G u. 6. TeI.:66/442-755

Mobil:20/337,..8010; 20/9-629-681

~@&) ALE~JOBB

~ ~ HAS~NALTRUHA

..'.. .L~ UZLETEK

Gyoma Kossllth u. 30.· Nyi!va: Hérfötö!· Péntekig 9_00-1rOO·ig Szomba! 9·11·ig
EndriJd Fö út· Mikes út sarok· Nyitva: Hérfö/ö/· Péntekig B.JO·12.00·ig IlJO·17.JO-ig Szomba! 8.30·12.00·ig

~

UERKEZ TT
NADRÁGOK,SZOKNYÁK·NÖIFELSÖK

GYEREKRUHÁK ·MELEGÍrÖK # >

Gyomaendröd Mikes út Fö út sarok (a Narancs Turi mellett)

~&JJ&1J!JW)(Jll
~ ~ ~

JA O· CSOMAGOLOK
~ ~ ~ ~

ISZTARGYAK •AJANDEKOK
~

KLE ITARGYAK
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HíradáslJ.nkban csak azokról emlékezünk
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

DÓGI MIHÁLYNÉ JÓNÁS GIZELLA,
aki Gyomán a Vízműsoron lakott, 67 éves
korában az Égi Hazába költözött. Gyászolja
családja

I •• ,

özv. HORGOS LASZLONE UHRIN
MARGIT, aki Endrődön a Rózsakert Idő

sek Otthor:ában élt, 99 éves korában meg
pihent az Urban. Gyászolja családja

KOPCSEK IMRE miskolci lakos, 76
éves korában az örök Hazába költözött.
Gyermekkorát Hunyán és Endrődön töl
tötte. Felnőtt korától Miskolcon élt, ott he
lyezték örök nyugalomra.

Gyászolja: felesége, fia, menye, unokái
és a rokonság.

VÉHA BÉLA endrődi lakos SO éves ko
rában december 2-án az Örök Hazába köl
tözött. Gyászolja családja

19

t
Békesség haló poraikon,
fog~dja be őket az Úr
az O országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordulójuk
napján.

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

Az endrődi katolikus temetők takarÍ
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapokon S- L2),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk:
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

t--:(p(..·k J gYll!rJI ;..·":i~l/IUll1h'l! 'q--, .. ; l'.' "-

UJI ,J\\.!.lli kq' :{Il!1>":': j),11 :.lP.l: ,. !--. '. '\1 ~
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Városi adventi gyertyagYújtás

Januári ajánlataim:

Kedves vásárlóim!

• Kandallók, szeneskólyhák, kályhacsövek
• Őszi virághogymák, rózsatövek vetömagok
• Fűnyírók, lóncfűrészek, kerti szerszámok
• Szivatlyúk, tömlök, csatlakozók, bilincsek
• Üsthózok, üstök, zomóncos edények
• Gózégök, góz- és elektromos hösugórzók
• Szegek, csavarok, kézi szerszámok
• Festékáruk, ecsetek, glettek
• Titán siliconok, purhabok, ragosztók
• Munkavédelmi bokkancsak, ruhák,

kesztyük
• Esöruhók, gimicsizmák

- • Egér- és patkónyirtók, fogók, ragosztók
• Elemek, izzók, műanyag áruk, fóliák
• Alu lélrók, talicskók, betonkeverök
• Kegyeleti mécsesek, gyertyák

- Váram kedves vásárlóimot!
Boldog új évet! . .

FARI(AS MATE

Gyomaendrőd, Fö lit )5.
Telefon: 06-20-9527-032 és

06-66-386-274.

ABBO_=.I __=-' .

" '.aBD'HAZ_=.i~~ Y._. ._

Tájékoztatom
a tisztelt fogadókat,
hogya Fő út 14. sz. alatti

nyitva tartása
a 2010-es esztendőben: ~:on~t~~
Hétfő de. 8.00-12.00 du. 13-17 . "..;31

Kedd de. 8.00-12.00 du. 13-17 ;--~-;-;i ,:_,;

Szerda de. 8.00-12.00 du. 13-18
Csütörtök de. 8.00-12.00 du. 13-17 ~,,~~~
Péntek de. 8.00-12.00 du. 13-18
Szombat de. 8.00-18.00
Vasárnap de. 9.00-12.00

Továbbra is szeretettel
várok mindenkit!

Oszlácsné

VÁROSUttl<, Gyomaendrőd' Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület *

Főszerkesztő: Idnyi Lis7.ló . Szerkesztiist'g címe: 5502 Gyomaendrőd, Fő út l. Tel., Fax: (66) 283·940 (20) 9457-843 varosunk@g.mail.com .
Szerkcs7.liik: Cs Szabó István, POI~i11\i Éva, Sóczó Géza, Dr. Szabó Béla, Dr. Szonda [stván' Lapzárta minden hónap 20. napján'
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vÁROSU ti 1<
fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke

XVIII. évfolyam 2. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat *

Ara: 180 Ft

2011. február

A tartalomból: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
január 22.

Köszönet az l %-ért - 5. oldal

A tavalyi 1%-os listát az idén is közzé
tesszüle

Kérjük a kedvezményezetteket, ha va
lamilyen változás állt volna be adaikban,
jelezzék szerkesztőségünknek.

Minden gyomaendrődi közhasznú ci
vil szervezet 1%-ra vonatkozó kéreimét
szívesen közzé tesszük az 5. oldalon látha
tó formában.

Rendezvénynaptár - 8. oldal

Az EndrődiekBaráti Köre Egyesület
felhívása - 12. oldal

Hornokné Mariska néni 100 éves 
12. oldal

Gyomaendrődi téli képek
- Weigert Józseffotói - 20. oldal

Kölcsey Ferenc: Himnusz

lsten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép
A múltat sjövendőtl

Őseinket felhazád
Kárpát szent bércére,
Altalad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Arpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
Selsújtád villamidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmiének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedrel

Bújt az üldözött s felé '_
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett, s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág, és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Vár állott, most kőhalom;
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,

Kinzó rabság könnye hull
Arvánk hő szemébőll

Szánd meg, lsten, a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép
A múltat sjövendőtl

Cseke, 7823 január 22.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepel
jük megjanuár 22-én, annak emlékére, hogy - a
kézirat tanúsága szerint - Kölcsey Ferenc 1823
ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezé
sek alkalmat adnak arra, hogy nagyobb fIgyel
met szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősitésenek,

felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

JANUÁR
MINDEN

GYERMEKLIGET NONPROFIT
KFT. (GYOMAENDRŐD, SELYEM
ÚT 101.) ÉRTESÍTI A VÁROS LA
KOSAIT:

LEHET BEÍRATKOZNI,
lO-TŐL NYITVA ÁLL
ÉRDEKLŐDŐ SZÁMÁRA.

FELÉPÜLT AZ ÚJ
BÖLCSŐDE A SELYEM ÚTI

ÓVODA UDVARÁN

A SELYEM ÚTI ÚVODA UDVARÁN FELÉPÜLT AZ ÚJ
BÖLCSŐDE PÁLYÁZATI, EURÚPAI UNIÚS TÁMOGATÁS
BÚl (DAOP-4.1.3/B-09-2009-00 IS)

A BÖlCSŐDÉBE FOLYAMATOSAN

SZÉP ÚJ UNIÚS ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ

PADLÓFŰTÉSES MODERN, JÚL FELSZERELT ÉPüLETBEN
FOGADJUK A LEENDŐ KIS BÖlCSISEKET SZERETET
TELJES LÉGKÖRBEN, SZAKKÉPZETT, GYERMEKSZERETŐ
GONDOZONÉNIKKEL.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 66 386-346 TELE
FON SZÁMON VAGY SZEMÉLYESEN A SELYEM
ÚTI ÓVODA IRODAJABAN SZABÓ ISTVÁNNÉ
INTÉZMÉNYVEZETÖNÉL

Változás a Közösségi Ház életében

Az endrődi Közösségi Ház működtetését a Templárius Ala
pítvány 20 II. január l-jével visszaadta az Önkormányzatnak.

FELHívÁS

Idén tavasszal a 47-es főút újabb szakaszán kezdődnek fel
újítási munkálatok. Ezúttal Békéscsaba és Mezőberény között
12 kilométeren kap új, nagyobb teherbírású burkolatot a nagy
forgalmú országos főút. A kivitelezés az Európai Unió pénzügyi
támogatásával valósul meg - tájékoztatott a Nemzeti Infrastruk
túra Fejlesztő (NIF) Zrt.

A 47. számú főút Mezőberény és Békéscsaba közötti szaka
szán az időjárás függvényében várhatóan március elején kezdik
meg a kivitelezési munkálatokat. A beruházás első üteme során
csaknem 12 kilométer hosszon erősítik meg a burkolatot úgy,
hogy 11,5 tonna tengely terhelésre is alkalmas legyen. A tervek
szerint a felújított pályaszakasz műszaki átadására 2011 augusz
tusában kerül sor. A kivitelezést a közbeszerzési pályázaton
kiválasztott Teerag-Asdaq Kft. végzi majd, jelenleg a kivitele
zéshez szükséges előkészítési munkák, kiegészítő tervek - pl.
humuszgazdálkodási terv - készítése folyik.

A beavatkozás második ütemében a Szajol-Békéscsaba-Lö
kösháza vasútvonal felújításához kapcsolódva közúti felüljárót
építenek a megújuló vasúti pálya fölé. Ennek munkálatai hoz
závetőleg 20 II júniusában kezdődnek és várhatóan egy évvel
később fejeződnek be. Az előkészítés következő jelentős lépése
a kivitelező kiválasztása lesz, az ehhez szükséges dokumentáció
elkészítése jelenleg folyamatban van.

nA beruházás nyomán gyorsabb és biztonságosabb lesz a
régió forgalma - mondta Loppert Dániel, aberuházó NIF Zrt.
kommunikációs vezetője. - A felújítás nyomán javulnak a régió
közlekedési feltételei, ezzel növekedhet a térség versenyképessé
ge, ez pedig kedvezően hathat a foglalkoztatásra isn_ tette hozzá
Loppert.

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Re
gionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával, a Közle
kedés Operatív Program (KÖZOP) részeként valósul meg. A tá
mogatás összege bruttó 4,8 milliárd forint, ebből IS százalék az
operatív programon belüli hazai forrás, és 85 százalék származik
az ERFA-ból.

Az 50-es években a varjasi új iskola előtt állt egy feszület.
Többen emlékeznek rá, hogy ott volt, de senki nem tudja,mikor
tünt el, és hová lett. A 60-as évek elején keszült fényképen már
nem látható. Ha tudja valaki, mi lett a kereszt sorsa, vagy esetleg
van valakinek olyan régi fotó a birtokában, amelyen még látszik
a feszület, kérjük, jelentkezzen.

Fülöp Zoltánné Takács Ágnes
agnes.takacs55Crogmail.com

Tovább korszerűsödika 47-es út

Hatékony munkaerő-közvetítésBékés megyében

A2üüS-ban kezdődött, nyolc évtizede nem látott méretű nemzetközi
pénzügyi-gazdasági válság Magyarországot, ezen belül Békés megyét is
elérte. A gazdaság potenciális növekedése lelassult, a válság újfajta al
kalmazkodásra kényszerít mindenkit. A Békés Megyei Önkormányzat
elsődleges feladatának tartja a megyében élő emberek életminőségének

javítását, amelynek legfontosabb feltétele a foglal koztatási helyzet javitá
S'1. A Békés megyei Munkaerőpiac Online fő célkitűzése, hogya megyé
ben bővüljön a foglalkoztatás. melynek alapfeltétele a munkaerő-piaci

aktivitás fokozása.

A megyei önkormányzat célja a gazdasági válság munkaerőpiacra

gyakorolt negatív hatásai nak csökkentése, a megye foglalkoztatási szint
jének emelése, a munkanélküliség mérséklése. Ennek érdekében igyek
szik elősegíten i a Békés megyében élő munkavállalási korú népesség
munkaerőpiacra jutását, valamint a Békés megyei munkáltatók munka
erőigényének magas színvonalú, gyors. hatékony kielégítését. Mindezt
egy olyan megyei szintű munkaerő-piaci adatbázis létrehozásával és fo
lyamatos üzemeltetésével valósitja meg, mely naprakész információkat
tartalmaz a megyében jelentkezö munkaerőigényekről és az álláskere
sökről.

Az allas.bekesmegye.com -nl kattintva mind a munkúltatók. mind
a munkavállalók - egy ingyenes regis7.trációt követően - válogathatnak
az őket érintő ajánlatok közül. A projekt, mely a Békés Megyei Tudás
ház és Könyvtár irányításával és koordinációjával valósul meg, kiemeIt
figyelmet fordít arra. hogya munkaerőpiac online által nyújtott szolgál
tatás a megye minden lakosa számára elérhetővé váljon. Ezért amegye
települési könyvtáraiban azon állást kereső polgárok számára is elérhető,

akik otthonukban nem rendelkeznek internet kapcsolattal. A7. online
rendszer a munkaközvetítő tevékenységen kívül rendszeres tájékoztatást
nyújt a megye szakképző intézményeiben induló képzésekről és munka
világával kapcsolatba hozható aktuális hírekről.

A rendszerhez, melyet a Békés Megyei Önkormányzat 15 millió
forintos támogatásából valósítottak meg, a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár mellett hét könyvtár csatlakozott: a Békés Városi Püski Sán
dor Könyvtár (Békés), a Határ Győző Városi Könyvtár (Gyomaendrőd),

a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Kondoros),
az Általános Művelődési Központ Községi Könyvtár (Szabadkígyós), a
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény Nyilvános Könyvtára (Szar
vas), a Községi Könyvtál' (Doboz), valamint az Általános Müvelődési

Központ Községi Könyvtár (Magyarbánhegyes).
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Lehóczkil1é Timár Irén
Képviselő

zök beszerzése a Katona József Művelődési Központ részére.

Belvíz VII. ütem
Közösségi közlekedés

. Gyomaendrőd Város, Szarvas Város, Hunya Község Önkor
mányzata együttesen nyújtott be pályázatot a közösségi közle
kedés feltétele inek javítására. A pályázat lebonyolítója Szarvas
VárosÖnkortnányzata. A beruházás teljes összege 181.741.500
Ft, melynek 90%-a pályázat keretében elszámolható.

Folyamatban lévőfejlesztések:

A teljes költség 30. 123.378 Ft, melyből saját forrás 5.809. 475
Ft.

A gesztor önkormányzat jelenleg a közbeszerzési eljárás le
bonyolítását végzi.

Integrált szolgáltató és közösségi tér kialakitása
Gyomaendrőd Kondorosi útI. szám alatti .idő~.ek .ot~ho~~

épületéhez lesz hozzáépítve a 162,2 ml alapteruletu kozossegl
tér, A kivitelezés várható befejezése 2011. október, A beruházás
kölhége:43,233.278 Ft.

2010, évben az önkormányzat és intézményei által elnyert
pályázati támogatás mindösszesen 101.493.149 Pt volt.

Kö~temet6k felújítálla

Városunk köztemetőlnek üzemeltetését a Gyomaszolg Ipari
Pdrk végzI. Az o.z~meltető kér€lemmel fördult az önkötmány
zathtJz, hogy engedélyezze és tárnogasM z általa benyújtott fel
ÚJítB!l1 muftkálatokat.

Enckiidl V.Ámttt8Z: zárt tsapadék~satörna épltése vízclnye
lővel. térk8 burköltl.t készítése a ravatalozó épülete előtt, a meg
sully~dt betonjárda ~seréJeJ r:sapadékvíz befogadására az árok
kotrasll a temet8 el8tt

Bekerülésl költség: bruttó 4.179, 136 Ft

Gy.omaLYátonés.z: bejárati ajta cseréje, a megmaradó nyl
lászárók felUletkezelése, zárt csapadékcsatorna építése, árok kot
rása II cSlll'adékvít befogadása érdekében, járda, térkő burkolat
készítése a ravatalozó körül, külső-belsö vakolat helyreállitása,
mázolás.

Bek~rülési költség: bruttó 4.785.450 Ft
Ezen-kívül szükséges lenne a temetöi utak rendbetétele, par-

koló építése ls. .., ;. , ,
A Képviselő-testület elfogadta a koztemetők feluJltásara ke

szült előterjesztést.

Gyomaendrőd Fazekasi út 11/1 előtt 2 db. l pár

Hősök tere 2-3
Gyomaendrőd Hídfő étterem, RózsaheFi 2 db. l pár

Kálmán Altalános Isko a

Gyomaendrőd
Főút7-13

l dbSzabó Ipari Szövetkezet

Gyomaendrőd
Szent Erzsébet utca 2 db. l párEgyházi Iskola

Gyomaendrőd
Selyem út 2 db. l párKulich Gyula utca sarka

Öregsző!ő/új
Kondorosi út 2 db. l pár

Idősek Otthona

Vasútsor út (46. sz. főút

Nagylapos/megJévő mellett) 2 db. l pár
Birka csárda

ÖregszőJő/meglévő
Szarvasi út 7 2 db. l párGulyás csárda

.".. ".,O~" 1-ett . tt'"
hogy miről döntött a Képviselő-testület január hónapban

20 ll. február

A napirendi pontok megszavazása után a Képviselő-testület

meghallgatta a polgármesteri beszámolót a két ülés közötti vá
rOsi eseményekről, és elfogadta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló előterjesztést. .

A Kner Nyomdaipari Múzeum 2011. évi önkormányzati
támogatása

Városunk Önkormányzata a turizmus érdekeit szem előtt

tartva egy 2010. évi határozatával támogatta a Kner Nyomda
ipari Múzeum nyitva tartását május 1. és október 1. köz~tt: a hét
meghatározott napjain. Hagyományt teremtve a le?etosegne~,

·szeretné ismét hasonló feltételekkel a múzeum nYitva tartásat
biztosítani a látogatók számára a 20 ll-es évben is. A támoga
tás napi költsége 16.650 Ft, ami éves szinten 732.600 Ft-ot jelent
majd a költségvetésben.

A Képviselő-testület a költségvetés elfogadása után visszatér
az előterjesztéshez, és annak ismeretében újra fogja tárgyalni.

. Gyermekliget óvodai Oktató Nonprofit Kft. kéreime

A Kft. KépviselŐje, Szabó Istvánné, kéréssel fordult a Képvi-
selő-testülethez. ...

Az érvényben lévő közhasznúságiszerződés módosításával
kérte a kiegészítő normatíva biztosítását a bölcsődei ellátásra is.
A kérést azzal indokolta, hogy városunkban az államilag finan
szírozott normatíván kívül minden működő bölcsőde részesül
kiegészítő támogatásban is.

Mint ismeretes, a Kft, önálló kezdeményezésre nyújtott be
és nyert el pályázatot bölcsődei férőhely kialakítására. Városunk
önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges hozzájár,u
lást megadta, az iratokat kiadta, illetve,biztosította az é~ítk~z:s"

hez szükséges telket is az óvoda udvaran. A felek egymas kozott
szerződést kötöttek 10 év Időtartamra, mdynek lejárta után at
épület t~llajdonJoga visszaszáll az onkormiÍt1yzatrlL

A nehéz gazdasági körülményekre tekintettel a Képviselő.

testület nem hozott a kéréssel kap(solatbán határozatot, mivel
annak pozitív elbírálása Jelent8sen ttlegterhelné il költllesveté.
sét, annak kialakítása még nem fejeződött bl1, a Mlcs8dei ellátás
pedig nem kötelezően ell:ítand6 feladatA il vBfösná Ahat~rötat

értelmében il költségvetés elfogadása után IsmÉt naplr€1nÓf€ tüzl
az új bölcsődével kapcsolatos normntívl:'l Igénylést

Az Intézmény képvlsélő)ének másik kérese a pfilyázl\t1 ön·
erővel kapcsolatos, amely belek~rülésl költség l o9(Hl, azaz
5,262.827 Ft. A 2008, évben megkötött bérleti sZí1n8dés szgrlnt
a bérlő vállalta az önerő megfizetését, míg II berbl1 adó /önkof
mányzat/ il jogviszony időtartamára (10 gy) il böks8dílllipülíltre
külön bérleti díjat nem állapíthat mes. Illetve fi sZí1rz8dés lejÁrta
után egymással el fognak számolnI. " ,

A Képviselő-testület határozata szerint ll. (ml.lködésl hiány
figyelembe vételével) nem hozott döntést, egy későbblldőpont

ban kerül majd megtárgyalásra.

2010. évben benyújtott pályázatok

Városunk önkormányzata az elmúlt évben is nyújtott be és
nyert el pályázatokat. .

Befejezett fejlesztések:

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, városi örökség
l~egőrzése és korszerűsítése, te~epü,lésőrök ~oglalko~tatást'., ke
rékpárút fejlesztés, RózsahegYI Kalmán KistérségI. Általán?s
Iskola alapinfrastruktúrájának fejlesztése, hangtechmkai eszko-
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22. Mátal-Tóth József

1917. június 3-án Jobbágyiban
született. Teológiai tanulmányait
1936-41 között Szegeden végez
te. Állomáshelyei: 1941-1942-ben
Hosszúpályiban káplán, 1942-43
ban Újkígyóson. 1943-48 között
endrödi káplán, 1948-52 között Deb
recen Szent Anna Plébánián. 1952
57 között lelkész Biharl<eresztesen.
1957-60 között a váci egyházmegye
szolgálatában állt. 1960-66 között
békéscsabai káplán.

Plébános: 1966-1971. Újiráz,
1971-1977. Endröd, 1977-1981
Szeghalmon. 1978-tól kerületi espe
res. 1981-ben hal meg, szüIöfalujá

ban, Jobbágyiban nyugszik.

23. MarosvárI Pál

1912. november 4-én született
Barbacson (Sopron megye). Apja
földmUves-kocsmáros. Polgári iskolát
Csornán végezte, egy évet kereske
delmi középiskolában Sashalmon járt.
A gimnáziumot Nyergesújfaluban, a
szaléziaknál végezte. A gimnázium
felsö osztályai ba Kalocsán a jezsui
táknál és Esztergomban a bencések
nél járt. Teológiát Szegeden a jezsu
itáknál végezte, ott szentelte pappá
Dr. móri Glattfelder Gyula csanádi
püspök a nagyváradi egyházmegye
címére. 1939-41-ben káplán Hosz
szúpályiban, majd Békéssámsonban
helyi lelkész, ahova hármas feladattal
küldi a föpásztor, Dr. Linedenberger
János apostoli kormányzó: plébánia

építés, templom építés, hitélet elömozdítása..
Ezután káplán Békéscsabán, Nagyvárad-Olasziban. 1945

46 között lelkész Komádiban, 1946-54 között Békéssámson
ban. 1954-66 között plébános Orosházán. 1955-66 között
orosházi kerületi esperes, 1960-tól szalóczmonostori c. apát.
1966-tól endrödi plébános, 1971-ben Békéscsabára kerül.
l 980-ban halt meg.

25. Réthy István
1931. december 25-én született

Nagyváradon.
Középiskoláit Köszegen kezdte,

majd a világháború után Budapesten
folytatta.

Teológiai tanulmányait Budapes
ten kezdte, majd katonai szolgálat
után l 956-tól Szegeden folytatta.
I 960-ban Hamvas Endre püspök
szentelte pappá.

Kápláni helyei: Kondoros, Deb
recen Szent Anna Plébánia, majd
Gyula és SzaNas, majd Békéscsabán
4 évig. 1971-töl Debrecen Szent
László Plébánia, 1972-töl Debrecen

. Szent Anna Plébánián káplán, és a
Svetits Gimnáziumban hittanár, 1982-ben néhány hónapig
plébánoshelyettes.

1982-töl Endrödön plébános. Elkészítteti az új liturgikus te
ret. 1989-töl Békéscsaba Erzsébethelyre távozik, majd 1990
töl Gyulán. l 994-tö1 SzaNason plébános. Szegedi Papnevel ö
Intézet rektora 2005-2006. 2006-tól Algyö plébánosa. 2009.
március I-töl nyugállományban.

I 980-tól Püspöki tanácsos, l 986-tól Szent Imréröl neve
zett bihartordai c. apát.

I 999-tö1 Püspöki Bíróságon bíró.
Elhunyt 20 l O. április 13-án Nagykovácsiban.

debrece
1982-ben
Meghalt

új kenyér íze. Ieper~ő könny sój,l,
öröm-kaca~ás, lelki I<,iba-kő ...
lsten :!ldjon l Te lé~y vé~ső ,ílmunk,
s iVddékdinkbil szebb Jövő l

Tím:l!" M:lté

1900. június 30-án született Szen
tetornyán. Teológiai tanulmányait
Esztergomban végezte. 1924. június
22-én lett pappá szentelve. Hitoktató
lett Orosházán. nyolc évig. 1932-töl
gádorosi plébános.

1947-ben foglalta el a plébáni
át. Pintér László helynök kinevezési
okmánya alapján. Endrödön öt évig
szolgált.

Szerény, buzgó, nemeslelkU pap,
tevékeny lelkipásztor volt. 1952-ben
Révész István bucsai lelkésszel helyet
cseréltek. Bucsán hamarosan beteg
lett, visszajött Endrödre lakni. 1955
ben halt meg életének 55., papságá
nak 31. évében.

2 l . Révész István
Baján született 1909. augusztus 13-án.
Szolgálati helyei: Nagyszénás,

Debrecen, Orosháza, Endröd. Me
zöberény, CsoNás - káplán; Gyula
József Szanatórium, lelkész, Békész
szentandrás kisegítö lelkész, Bucsa
plébános. 1955-töl püspöki tanácsos.
l 962-töl címzetes apát. Kifestette az
endrödi templomot.

i 966-ban elnyerte a
ni Szent Anna plébániát.
nyugállományba vonult.
I 983-ban Baján.

Elhunyt endrődi plébánosok III.

19. Csernus MIhály

20. Libor István

1888. szeptember 20-án született
Csanádapácán. Hentes-kocsmáros
fia volt. Polgári iskoláit Orosházán
végezte. A váradi kispapi évek után
191 l. június 29-én pappá szentelték.

Káplán volt: E.ndrödön,
Szilágysomlyón, Orosházán,
Békéscsabán, Debrecenben, Gyulán.
1922-ben Endrödön plébániai admi
nisztrátor, majd 1923-tól plébános.
1924-ben címzetes apát. I 920-tól
országgyúlési képvisel ö, 1939-ben
kormányfötanácsos. leneszerzö
Apáczai István álnéven, iskolaépítö,
újságszerkesztö.

1944- ben a front elöl Budapest
re távozik, majd l 946-tól Derecskén
plébános. 1973-ban hal meg 85 éve

sen Csan,ídapácán temették el.

~7liliílöld Bölcső. majd koporsó I

"dl-kc;illd~ d l1é~~y é~t:1J felőli
;\I1Ydllyelwd billyü,~kl'l1t jelöli
fc va,~y a li'li hó s a 1,IVdszi zöld.
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Szent Gellert Altalános Iskola

Rózsahegyi Ká/mán A/ta/ános Isko/a

Kincs Az Életed Közhasznú
Alapítvány, célja a Gyomaend
I'ődön fogyatékkal élők segítése,
a Gondozási Központ el. irányu
tevéken}'ségének támogatása. fel
s7ereléseinek javítása.

AdószAm: 18386932-1-04

Dr. Farkas János Tanulmá
nyi Ösztöndíj Alapítvány

Célja cl kÜ7.ép- és felsőfokú is
kolákban tanuló di,ikok [,imog'l
túsa. Jelenleg több, mini 2 milli()
Ft alaptőke kalllalelival rendelke
zik a kuratórium.

Adósz,ím 1\)062255·1-04

A Rózsahegyi Kálmán Diák
sport Egyesület az iskolában fo
I}'ó sporttevékenységet tálllog'llja.

A befolyó tagdij'lkból. p,íly,í
zati forrásból sportes7.közöket,
felszereléseket v,\sárolunk, illetve
a nevezési díjakat, útikölts~gel Ji
nanszírozwk.

Iskolánk kiváló sportel'edlllé
nyei többek között al.. egyesület
támogatás<\nak köszönhetők.

Adószám: 18387139-1-04

Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesülete
Egyesliletünk súmÓt'a na

gyon fontos bevételi forrást je
lent az SZJA 1%-el. ebből tudiuk
müködésünket Jin'll1Szíro7.ni,
cél),únkat, programjainkat meg
valósítani.

Adószám 1\)057134-1-04

Rózsahegyi Iskola
alapítványai:

A Napsugár 6vodákért Köz
hasznú Alapítvány, célja ,l S7a
badság úti és a Fő ut liS sz. elleltti
óvodák gyermekeinek tanuLisi,
játszás i feltételeinek jobbít,\sa, ,p

óvodAk tárgyi feltételeinek javí
tása

Adószám: 18386248-1-04

Templárius Alapítvány tá
mogatja a "Segítsünk a rás7.0ru
ló gyermekeken'" jótékony célú
adakoz,\st. (Uj s7ékhely: 5502
Gyomaendrőd, Martos Flóra u.
5)

Adós7ám: 18856617-1-04

Gyomaendrődi Mentőala-

pítvány: célja a mentőóllom,is be
rendezésének, fe!szere!ésének és
a mentéstechnikai eszközöknek a
bővítése.

Adószám: 18376713-1-04

A Rózsahegyí Iskola Diák
jaiért Alapítvány ,IZ iskola tanu
ló inak és tanulóközösségeinek
r,imogGtására szolgól. (Tanulmá
nyi versenyek neve7..ési díja, úli
költsége, nyelvvi7sgel díjak, lelnul
mánvi kirándul,isok, kultur,\lis
tevél~ellységek, rendezvények.)
Az alapítvány kÖ7.I'eműködéséve!

készült el cl Hősök terén és a liget
ben kvő j,\tszótú.

Adósz,\m: 18390162- \ -04

Selyem útí 6vodáért Alapít
vány célja az óvodás gyermekek
kirándulásainak támogatása, az
óvodai felszerelések színvonalA
nak javítása.

Adószám: 18379778- J -04

Öregsző!ői Gyermekekért
Alapitvány, célja a külterületen
felnövő hátrúnyos helyzetű gyer
mekek közép és felsőfokú tanul
mányainak támogatása.

Adószám: 18376184-1-04

Cukorbetegek Gyomaend
rődi Klubja, célja a cukorbetegek
oktatása, segítése.

Adószáma 18378272-1-04

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kiemelkedően Közhasznú Egye
sület célja az élet és vGgyon védel
me városunkban és környékén

Adószám: l8371601i -1-04

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

AdóS7.ÚIl1: l8372276-1-04

Hallható Hang Alapítvány,
célja a zeneiskola hangs7.er,íllo
mányának gyampítása.

Adószám: 18379383-1-04

Az alábbi gyomaendrődi ci
vil szervezetek köszönik az eddigi
jóindulatot mindazoknak, akik
adójuk l %-ával korábban is lá
magatták alapítvány.tkat, egyesii
letiiket. l<errlélik és kérik, az ez évi
támogatást is.

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

Adószám: 19182030-1-04.

Honísmeretí Alapítvány,
célja a helyi hagyományok meg
őrzése, publikálása, az Endrődi

Flizetek, stb.
Adószám: 19056274-1-04

Endrődi Szent Imre Egy
házközségért Közhasznú Ala
pítvány, célja az egyházi temetők

karbantartása, újra megnyitásuk
kal kapcsolatos köl tségek fedezé
se, a templom belső felújításának
támogatása.

Adószám: 18380761 -1-04.

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

Adósz,\m: 18389980-1-04

Élet Másokért Közhasznú
Egyesület, célja a rászoruló gyer
mekek és felnőttek segítése. tá
mogatása.

Adós7ám: 18384215-1-04

Gyomaendrődí Városi
Sportegyesület, célja a helyi it'
jusági és labdarugó sport támo
gatélsa.

Adószám: \8370827-1-04.

Ncm.cti F'Cjlc:#:té:.i U9ynok~e9
.1 ," .•..

·l;'.t~~rl: : :_ l·.; • .';.,.' Ot:,: ! ,J

I<M

A BIBUCZI Meseszínház a mostani előadásán kívül még négy
alkalommal szerepel településünkön. A műsorok ingyenesek a
gyermekek és az iskola számára is, ugyanis a színház fenntartó
szervezete, a BIBUCZI Nonprofit Kft. egy az Európa Unió által
támogatott, Társadalmi Megújulás Operatív Program kereté
ben a "Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységeinek támogatására" kiírt pályázaton
nyerte az előadások finanszírozásához szükséges összeget. A pá
lyázatnak köszönhetően a BIBUCZI Gyermekszínház a következő

hónapokban összesen 225, az általános iskolai és óvoda i ének
zene oktatást kiegészítő szakkör keretében tartott előadást, be
szélgetést szervez meg és bonyolít le a régióban, elérve ezzel sok
ezer óvodás és kisiskolás korú gyermeket.

ÁlmikulásMikulásföldön
A BIBUCZI Meseszínház Póruljárt krampusz című mesejátékát

tekintették meg a Rózsahegyi Kálmán és a Szent Gellért Általá
nos Iskola alsó tagozatos tanulói a napokban. A tanulságos és
humoros történetből megtudhatták, hogyan járt pórulImposz
tor, a krampusz, aki a történet elején Mikulásnak adta ki magát,
de a történet végére, sokfajta bonyodalom után, mégiscsak le
lepleződött, és elnyerte méltó büntetését. A gyerekek aktívan
részt vettek a bonyodalmak kibogozásában, sokat nevettek és
valószínűleg tanultak is a verses formában előadott zenés me
sejátékból.
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FEBRUÁRI MISEREND

so
FEBRUÁRI ÜNNEPEK

Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 17 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Február 13-án és 27-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 5-kor
A s7.ombat esti előesti mise vasárnapi mise

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor, szerdánként 17 órakor

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

A Magyar Katolikus Rádió vételi lehetőségei

Műholdon keresztül:

2. szerda:
3. csütörtök:
5. szombat:
6. vasárnap:
8. kedd:

10. csütörtök:
ll. péntek:
13. vasárnap:
14. hétfő:

17. csütörtök:
20. vasárnap:
2i. hétfő:

22. kedd:
23. szerda:
24. csütörtök:
27. vasárnap:

Gyertyaszentelő Boldogasszony
Szent ~alázs püspök, vértanú
~zent Agota szűz és vértanú
Evközi 5. vasárnap
Emiliáni Szent Jeromos
Szent Skolasztika szűz

A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
Évközi 6. vasárnap
Szent Cirill és Metód Európa társvédőszentjei

A Szervita rend hét szent alapítója
Évközi 7. vasárnap
Damiáni Szent Péter püspök. egyháztanító
Szent Péter apostol székfoglalása
Szent Polikárp püspök, vértanú
Szent Mátyás apostol
Évközi 8. vasárnap

IMA A CSALÁDÉRT

(20 ll. január IG-tól kísérleti jelleggel)
Eurobird 9A műhold,

pozició: 9 fok kelet
frekvencia: 11958 MHz, polarizáció: V,
hibajavitó kódolás FEC 3/4,
szimbólumsebesség: 27500 MS/s,

Rádiókészülékkel:

A középhullámú sugárzás 2011. január 16-tól megszűnt.

OAB+ kisérleti digitális f6Idfelszíni sugárzás
(FIGYELEM' Kizárólag a plusszos készülékek alkalmasak adá

sunk vételére, a DAB felirat önmagában nem elégséges. A sugárzás
körülményeire rádiónknak semmilyen ráhatása nincsen, annak
folytatásáról ill. esetleges megszüntetéséröl az Antenna Hungária
Jogosult kizárólag dönteni.)

Budapesten és kb. 20 km-es környezetében valamint Budapest
től déli és délkeleti irányban kb. 70 km távolságra a 110 csatornán.
a 222,064 MHz-en

Interneten:

It ttp:l/ka tol ikusradi o. It u/

Kábel-TV hálózaton:

(a vétel hez koaxiális antennabemenettel rendelkező vevőké
szülék szükséges)

A UPC hálózatán 7 nagyvárosban: Budapest: 99,7 MHz,
Székesfehérvár: 93,6 MHz, Veszprém: 98,7 MHz, Sop
ron: 105.6 MHz, Pécs: 97,9 MHz, Miskolc: 96,7 MHz,
Debrecen: 94,0 MHz

A Zalaegerszegi Kábeltelevízió (Zelka Rt.) hálózatán
a J04 MHz-en az alábbi településeken:
Zalaegerszeg, Csatár, Bocfölde, Sárhida, Bak, Zalaszentiván,

Alibánfa, Zalaszentlőrinc
A Vidanet Zrt. kábel-TV hálózatán Győrben és Mosonma-

gyaróváron a 92,6 MHz-en
A Tihany-TV hálózatán a 104 MHz-en
A Budakalász Kábel-TV hálózatán a 99,4 MHz-en
A Parabola IKT hálózatán a Budapest, XVIII. ker. Lipták

telepen
A Rétsági Kábelszolgáltató hálózatán a 87,S MHz-en az

alábbi településeken: Rétság, Tereske, Bánk, Tolmács.
Borsosberény, Diósjenő, Nógrád, Berkenye

Urunk Istenünk, oszthatat
lan Szentháromság! Te az em
bert a saját hasonlatosságodra
alkottad és csodálatos módon
férfivá és nővé formáltad.. Add,
hogy ketten egy testté válva a
kidcsönös szeretet által megva
lósíthassuk akaratodat: "Szapo
rodjatok és hajtsátok uralmatok
alá a földet."

Családjainkért fordulunk
Hozzád. Segítsd őket; hogy megismerve róluk alkotott ter
vedet és felbuzdulva a názáreti Szentcsalád hiteles példáján
az emberi és keresztény értékek szolgálatában élhessenek.
Add, hogy szüntelenül tökéletesedjenek és elmélyüljenek a
szeretetben, és így váljanak egy emberibb és keresztényibb
társadalom építőivé,Boldogságos Szűzanyánkés Szent József
közbenjárására, Krisztus, a mi Urunk által - Amen.

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHAZ köszönetet mond azoknak
a magánszemélyeknek, akik az elmúlt évben a személyi jövede
lemadójuk egy százalékát az egyház részére ajánlották fel. Az
idén is kérjük katolikus híveinknek és mindazoknak a támoga
tását, akik jövedelemadójuk egy százalékával segíteni szeretnék
egyházunk hitéleti, karitatív és nevelő tevékenységét.

Felajánlásukat a 0011 technikai számra tehetik meg, melyért
előre is hálás köszönetet mondunk.

MEGHívó

Egyházközségi farsangi vacsora

Március 5-én, szombaton este 6-órától lesz az egyház
községi vacsora az endrődi Hídfő étteremben (Dombszög). A
vacsorajegy ára: 1.300-Ft/fő. A vacsora: marhalábszár pörkölt,
birkapörkö[t vagy vegyestál, melyet a jegy vásáriásakor jelez
ni kell.

Kérjük, hogy lehetőség szerint tombolatárgyakkal is járul
junk hozzá a jótékonysági vacsora célkitüzéséhez.

Az összes bevételt a Szent Imre Alapítványra szánjuk, te
metőink rendbetételére.
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Szabó Frigyes: Mit tett a katolikus egyház Kondorostanya érdekében

II

Közreadta: Hegedűs Bence

A hunyai régi "fatornyos" templom· végleges
tornya még nem készült el

nyai épületekkel,
melyeknek piszkos
falai, kopár, nap
tól égetett fátlan
udvarai kiáltani
látszanak, hogy
gazdájuk a faluban
lakik, de ilyen alig
van 40-50 tanya,
valóban tanyák.

Az egyház az
ő évtizedes mun
kájával, iskoláival,
templomaival nem
csak a vallásos éle
tet mozdította elő,

hanem a műveltsé

get is. Analfabéta
nincs: ez nagy szó
künn a tanyákon,
de nagy áldozat
volt a tanyaiak ré
széről is, mikor
sok iskolás gyer
meknek 3-4 km
távolságról kellett
az iskolába járni,
a dagadós alföldi
sárban, a téli hidegekben, tévesztő ködökben és nagy tanyai kutyák
ugatása közben. Bizony sokszor megesett, hogy kezük-lábuk meg
fagyott, hogy sirva lépték át az iskola küszöbét, de nem hag)'ták
magukat. Nem csekélyebb a hívek vallásos buzgósága, kinn 4-5 km
távolságról jönnek vasárnaponk.int a templomba, az ádventi idők

ben már a korai hajnali órákban, és ner!l csoda, ha ma már a temp
lom kicsi és már 4 év óta vasár- és ünnepnap két szentmisét kell
mondani, hogy mindenki jelE;n lehessen. Eneküktől harsog a temp
lom, tömegesen járulnak az Ur asztalához, férnak és nők egyaránt,
az elmúlt évben több mint 12.000 áldozó volt. Virágzanak a jámbor
társulatok: Szent Ferenc III. rendje, Oltáregylet, és Férn liga, Misz
sziós egyesület, a hajadonok Mária kongregációja, Szív-gárdist:ík
és Jézus Szent-Gyermekségének műve. Ide az egyke még nem igen
tette be a lábát. A műveltség emelkedését mutatja a Kath. Olvasó
Kör és a Hangya-Szövetkezet is, minda kettő régi alakulat és minda
kettő az Egyház anyagi támogat:ísával alakult meg, a nagyváradi
Káptalantól kölcsönzött pénzzel. Igaz ugyan, hogya Kath. Olv.
Kör már nem felel meg a mai idők kivánságainak egyetlen szűk

helyiségéveJ, de minden erőnket megmozdítjuk, hogy azt újjászer
vezzülc A Hangya Fogyasztási Szövetkezet pedig erős gazdasúgi
szervezetünk, hiszen mondhatjuk, hogy minden lakos részvényes
és közügyeink és érdekeink elintézésében igazgatóságával a ható
sággal szemben ~lgy anyagilag, mint pedig erkölcsileg mindnyá
junk képviselete. Igy vette az előtte elterülő ca. -1900- négyszögöl ü
földet, mely elsősorban piactérnek van szánva és jelenleg a 200 le
vente gyakorló terét képezi. Jelenleg egy 10 mázsás mérleget állít
fel, hogy ne kelljen alakosoknak jósz:íg eladás alkalmával 15 km.
távolságra menni, ha annak súly:ít tudni akarják. - 50.000 db. tégla
áll készen egy új szövetkezeti épület emelésére, mert a régi bizony
már szűk és alacsony. Es mindezt a lakosság saj:ít erejéből, saját
pénzéből teremtette meg, ami eléggé mutatja Kondorostanyának
életre valóságát és teherbíró képességét. A műveltség fokát mutat
ják azok a színelőadások is, melyeket az ifjúság a tanítók vezetése
mellett évről évre több ízben rendezni szokott, továbbá a tömege
sen látogatott közmüvelődési előadások a félidőben vetített képek
kel és az úgyszintén nagy számban elterjedt rádiókkal. Endrőd is
kolái közül a tanyai Pogány Frigyes iskola volt az, mely lakosainak
adakoz3,?ával egy hangszórós 4 lámpás rádiót szerelt fel. Utoljára
azt se hagyjuk el megemlítés nélkül, hogya divat is megtalálta már
az útját ide és leányaink bizony nem maradnak el a falubelieklől

sem ruhában, sem frizurában.
Az Egyház, Endrőd hitközsége megtette az ő kötelességét és

mint mindig s mindenkor az egész világon a kereszt tövében kitűz

te a civilisatio zászlaját is.

Az alábbi sorokat Szabó Frigyes
kondorostanyai (hunyai) lelkész (J 921-1931)
vetette papírra 1929-ben egy memorandum
részeként. Az itt közölt részlet nem csak a te
lepülés addigi történetének, hanem a '20-as
évekbeli állapotoknak is értékes forrása.

Endrőd hitközsége már a kilencvenes
években látván a kondorostanyai lakosság
szaporodását és küzdve a nagy távolság
okozta nehézségekkel, szem előtt tart
va az itteni hívek lelkének örök értékét és
üdvösségét, először népiskolák felállítása
által iparkodott a hívek lelki üdvét és mü

veltségét előmozdítani. És mielőtt az iskolák építése megkezdődött

volna, elhatározta a zugiskolák támogatását, melyekben akkori
ban leginkább képesítés nélküli tanítók működtek évi 400 forint
tiszteletdíjjal. Ilyen ZlIgiskola volt a Dávid-soron a Hunya-tanya
nagy istállója. Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogya tanyai lako
sokban megvolt a szomjúság és éhség a tudás és műveltség után,
és attól sem riadtak vissza, hogy gyermekeiket istállókba küldjék
tanulni iskolák helyett. 1900-ban már két róm. kath. iskola áll a
Kondorosi-tanyákon. Egy a malom mellett, egy pedig a Község
soron. A malom melletti iskolát azonban az Egyház később eladta
Geist Gyuláné kondorosi nagybirtokosnőnek 2000 I<. örökáron és
helyette annak árából, valamint az endrőd-nyárszegi ingatlan kisa
játítási árából (3460 K. és nagys. Zelinka János, endrődi plebános
adományából 2552 K.) felépítette a jelenlegi I. sz. központi iskola
termét tanítói lakással együtt.

A hívek az istentiszteletek megtartására és ájtatossági gyakor
latokra az iskolában gyülekeztek össze, de ez a lakosok buzgóságát
korántsem elégítette ki, és már 1895-ben megpendítették a temp
lomépítés eseményét. Az említett év őszén a hívek adakozásra lettek
felszólítva. Megajánlottak a téglaégetéshez szükséges szalmán kívül
- 2193 forintot öt évi törlesztés mellett. Hunya József kisbirtokos
igen alkalmas helyen egy 1080 négyszögöles portát ajándékozott,
amely mellett Grócz Béla prépost plebános jövendő lelkészteleknek
egy 1000 négyszögöles holdat vett meg, a templomépítéshez pedig
1000 forinttal járult hozzá. Az építést 1897 tavaszán kezdették meg
és még az év szeptemberében be is fejezték, de tornyát már csak
fából építhették fel. A templom magassága 24,5 méter, hosszúsága
22,22 méter, szélessége pedig 11,22 méter, az endrődi templom kis
utánzata. Szent László magyar király dicsőségét hirdeti és akinek
tisztelete ébren tartja a hívekben a vallásos és hazafias szellemet.
Hátra volt még a templom felszerelése, a harangok beszerzése stb.,
melyeket részint a püspök úr ő méJtósága, a prépost plebános és a
hívek további adományaiból fedeztek. Most már volt egy alkalmas
és méltó hely, ahol a hívek vasárnaponkint összegyülekeztek, és ha
az időjárás és az utak megengedték, Endrődről kijött egy káplán,
aki misézett, gyóntatott és predikált, de egy pár év múlva a lakosság
annyira megszaporodott, hogya lelkész az ilyen exkurziókkal nem
elégíthette ki a hívek buzgóságát és arról kellett gondoskodni, hogy
a tanyának állandó lelkésze legyen. 1912. júl. I-jével alakult meg a
helyi lelkészség a templom melletti lelkészlakkal, melyet vétel út
ján az Egyház Hunya Józseftől szerzett meg. A közbejött háború
itt is éreztette hatását: a harangokat elvitték, a férfiak bevonultak,
a további fejlődés megakadt, és csak a háború elmultával folyta
tódott tovább. Másik két új iskola épült: egyik a csabai és szentesi
út kereszteződésénél, a Pogány Frigyes - féle iskola, a másik pedig
a Központban. Ezeknek építését a lakosság gyors szaporodása tet
te szükségessé, mert évről évre nemcsak a faluból költözködtek ki
azok akiknek itt voltak birtokai vagy öröködés folytán a megoszlott
vagyon lett kisebb, hanem a természetes szaporodás is az elmúlt tíz
esztendőben mindig emelkedést mutatott. Az évi születések száma
átlag 60, evvel szemben az elhalálozások száma pedig IS, a termé
szetes szaporulat tehát la esztendő alatt.400-450, mely egy pár év
múlva már cirka 200 új családot jelent. Es évről évre épülnek is az
új tanyák vagy helyesebben mondva: az új házak, mert tulajdonosai
nem a faluban laknak, hanem állandóan itt, a faluban lakhelyük
sincs, ha haza mennek, úgy rokonaikhoz, ismerőseikhez térnek be.
Ma már ca. 370 épület van, fehérre meszelt, tiszta falaikkal, piros
cserepes tetőikkel, gondozott udvarukkal Virágos kertjükkel azon
nal mutatják, hogy gazdájuk állandó lakos, szemben azokkal a ta-
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':;-<''''''=--~I?entek élete~; olbaU swhe";ti: ~Ó(;Ó ~';a

(Cantus catholici. Kassa Hi74)

UrllnJ.. bCllllltahisa 
Gycri."y~zclltelő Boldogass~A)JlY

Ulll1Cpc: fcbn.tár 2.

I\.aní.cson)" Jcnyérc enllékezünl~

4-0 IwppaJ karüesony után. A Világ
Vi lügosságúnal~ szli1ctését iiI1J1cpel
(i'lk, ma jJl::dig Simeon szm'a nyomán,
.JéZllS \)emlllaüí.sában szeretnénk
meg[üini mi is a Vilúg Világosságát.
i\"fúria és Józse[" megtesznek nun
den1, amit a tön'ó1Y előír. Bemutat
ják dstlszülött gyermeküket az 15
lennek. Si111l::on és Anna [elisllleril~

az Isten küldöltét a gyem1ekben.
c-velwúi. s/.,entc] 111a EgyháZLUlk A
III egszl:: II klt gyertyák Jc.:'zusra, a vi
lúg úleí.gosságára l11utatJ1al~ rá. Le
gycn cgész évün.k során világossá
gunl~ Jézus, kövessük szavát, éljük
mc')" sze"dl::lét

Ull.;I~';: BClll~ttatásánal.;:ünneplése
et IV szüzadtól I.;:ezdvc üHalános volt
.]cnlzsülcmben is, Rómüban is . ."'lz
c)szövc tséglJcn Istcn prÓJd.úja állal
szcíloU. és \'igaszI..Et.lla vülasztot1. né
pét. hog")' ,l b,lbilulli fogság uU.n hely
rl::cí.IlíluU Lcmplolll, ha szegényesebb
is nünt a salamoni, de llléltóságában
messze kJiilmúlja. mnt idc látogat.
l:! az EIJö\·cnclő. Simcon és Anna próféta-asszon)" pedig a
Sí:enUélek öszlönzését. követve lettel.;: tanúj Isten ígére
le beteljesedésének. A Imní.csonykor gY1.1.lJ.adt isteni fén)'
egF,-' nagyobb \'ilügossügot áraszt.

.\ sí:cnlclL g":,'crlya Jézust .ieLképu~i: a gyer1ya méh·
Yiasza .Jézlls Li sz l.<l teste. a bele (lmnóea) az O úrtatlan
ciZClll.. lcU~e, a Híz, a vi.J.úgosság az Ő istensége. A gyertya
<i.ldozatlll adja lllagút, biszen elfogy, bogy az embcreknd~

swlgúljon, világít~pn. Jézus ugyanígy tett: l"!]agát áldoza
t ul ad (a, hogv az O világosságúban jáljmuc O a világ ViJü
gossága.

Régen a házban GyertyaszentelőBoldogasszony nap·
JÜIl él tiizet mincleniitt c1oltotiáJ~ (müskor mindig égnie
I,elktl) és az ú.j, megszentelt tíízzel g)'l~jtotiáíi: meg. A

szentelt gyertya védte a családot égiJ1áboní, villámlás,
jégeső- és a gonosz kisértése ellen. Ládafiában taLiották
vagy l.;:ék szalaggal átkötve a falra akaszt.ott.ák, s volt, ahol

a házioltárt ékesítette. .Fó1eg vihar
idején gYl\jtoU.ák meg, s imádl<Qzülk
mellett<::, de égett Vízl~el'eszt napján,
a húzszentdésnél is. 1\ szen(elt g"er
tya végigkísérte az em ber életét: ]\jár
a pólyásbaba te.jénél égett, oU volt a
g)rennekágyas asszony szobájában
valalnint eskiivő alkalmával mikor
az il.Jú pár nyugovóra tói, s a haldok
ló ember kezébe is égő szentelt gyer
tyát adtak, íg)' lámpássa.lmehetctt a
lelke az öröl.;: élet. menyegzqjére.

E jeles naphoz iclqjání.s- és ter
mé~jósló hiedelmek is kapcsolód
nak Közismert hiedelem

szerint., ha g)'ertyaszentclólmr jó
idő van, a medve a napsütésben meg
látja az árnyékát, és

megijedvén visszabújiJ~barlangjú
ba, dnyílW~ a tél, mert még negyven
napig hideg lesz, ele ha nem, korai
tavaszra számítbat.unk

I\.irályné ül székébe, khér öltöze
tébe.

Könnye csepeg ölébe, mondd
meg hamar, 111 iJcle?

Gyedya szentelö Ból<log Aszszony napjára
(részlet)

Egclmek iCnyes \'illámja,
Dóldog Szüz Múria;
Szivünlmek knycs aranya,
Christus Amwa' .
E.önyörögj étt:ünl~ Szüz Mária
Hogy Jesust Templomba vitted,
Simeon ölébe töttecl:
Eezedben világot hoztál,
Kivelmeg-Yilágosi iáJ.

FELHívÁs
Tisztelt Olvasói Ilki Gyomaendrődön 2012-ben ismét megrendezésre kerül a Gyomaendrődiek Világtalálkozója, immár 5. alkalommal. Ha van
olyan elszármazott ismerösük, aki 2009-ben nem kapott meghívást, kérjük, jelezzék azt a Polgármesteri Hivatal Titkárságán a 06/66-581-232-es
telefonszámon, vagy a tothkatalin(cilpmhiv.gyomaendrod.hu e-maii címen. (Szerk.)

2011. februári-márciusi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

II. 5.19 óra
Batyus Sváb Bál. Belépő: 1.200 Ft (Jegy és Katona J. Művelődési Központ Schwalm Márton, Gy.e. Német
asztalfoglalás elővételbenl Korlátozott!) Gyoma, Kossuth u. 9. Kisebbségi Onk.06309588793

II. 10. "Aranyfonál" népmesemondó verseny "Határ Győző"VárosiKönyvtár(ak) 06-66-282-598
.IELENTKEZESI HATARIDÖ VEGE! Kossuth u. 50; Blaha L. u. 21. 06-66-386-157

11.21-25. "Aranyfonál" népmesemondó verseny "Határ Győző"VárosiKönyvtár(ak) 06-66-282-598
Kossuth u. 50; Blaha L. u. 21. 06-66-386-157

III. 15. Nemzeti Ünnep Endrőd, Hősök tere Polgm. Hivatal, Tóth Katalin
06-66-581-232

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősségetnem vállal unk. Szerkesztőség
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Hírek a St!ent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Digitális oktatás iskolánkban Az "elkésett" Mikulás

Szabóné Vaszkó Éva és Fekécs Edit tanítónők

Újabb siker...

Iskolánkban járt újra a Bibuczi együttes. Az alsós kisdiákok
nagy örömmel fogadták a zenés előadást, mely felidézte újból a Mi
kulás várás örömét. Galagonya főkrampusz és Félix manó segítsé
gével leleplezték az ál mikulás csínytevését. A történet jó hangulatál
a fülbemászó dallamok fokozták. A gyermekek tapssaJ, ujjongással
köszönték meg a színvonalas előadást. Reméljük, máskor is elláto
gatnak hozzánk.

Bereczkyné Baranyai Mónika, Fekécs Edit, Szabóné Vaszkó Éva

Szeptember l-jén 31 elsős kisdiák lépte át az iskola kapuját.
Kezdetben kissé megszeppenve foglalták el az általuk kiválasztott
helyet a tanteremben, ám néhány nap elteltével megszokták az új
környezetet. A megilletődöttség jelei eltüntek az arcokról. Hamar
elsajátították az iskolai élet szabályait, új barátságok kötődtek. A
betük és a számok birodalmában egyre magabiztosabban tevékeny
kednek.

Az országos Dugonics András Matematika Verseny második
fordulójából Rajnavölgyi Gergő 7. b osztályos tanuló 60%-os telje
sítményével számíthat arra, hogy az előző évek szép hagyom:ftnyál
folytatva bekerüljön a döntőbe. A második forduló hét feladatából
öt feladatot hibátlanul oldott meg Gergő, igy reméljük a múciusi
fordulóban lesz a helye.

Felkészítő tanára: Cseh Jánosné

Régi álmunk teljesült, amikor végre beszerelésre kerültek két
tanterem be az új, oktatást segyítő digitális eszközök. Egyelőre azért
csak két terembe, hogya kollégák és tanítványaink próbálgassák,
ismerkedjenek vele - hiszen a XXI. században nem térhetünk vissza
a palatáblához.

A 2. osztály termében a gyerekek már ki is próbálták - monda
nom sem kell, hogyaprojektoros kivetítéssel minden kisdiák te
kintetét a játékos feladatokra koncentráltul<. Az alkalmazás közben
nemhogy nehéz lett volna rávenni tanítványainkat a használatára,
hanem más, hagyományos játékokkal sem lehetett őket a teremből

elcsalni. Éppen ezért ennek a legfőbb haszna, hogya gyerekek meg
szeretik a tanulást, mivel meglátják azt is, hogy jó kedvvel is el lehet
végezni egy adott munkát, természetesen megfelelő hozzáállással.
Az eszköz lényege: projektoros kivetítéssel és egy infratoll segítsé
gével gyakorlatilag a táblára kivetítjük a feladatokat. Az infratoll a
krétát és a számítógép egerét - kettő az egyben - helyettesíti. Lehet
vele írni, rajzolni, vaktérképen a megfelelő elnevezéseket pl. a fo
Iyókhoz odarendelni, vagyis mindent, amire a számítógép képes,
hiszen a képernyőt vetítjük ki a táblára.

Amikor XXI. századi oktatástechnológiai eszközökről beszé
lünk, mindig hangsúlyos, hogy nem szabad elfelejteni a humán erő

forrást sem, vagyis a tanári hátteret,yalamint a katolikus oktatás jól
bevált pedagógiai módszereit sem. Igy tudjuk ötvözni a legmoder
nebb technikát és az évszázados hagyományok alatt megteremtett

értékrendet a peda
gógusi kvalitással,
mivel így lesznek
jól felkészült szak
emberek egykor az
iskolánkból kilépő

diákok is, hiszen
így tudjuk megad
ni számukra a leg
nagyobb esélyt az
életre.

Kívánom, hogy
az új digitális esz
közök alkalmazá
sával sikereket érje
nek el diákjaink és
kollégáim egyaránt.

Lukács László
igazgató
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Háromkirályjárás az Endrődi Tájházban

20 ll. február

Tájházunk szinte megalakulása óta
helyet ad az Endrődhöz és térségéhez
kötődő néphagyományok bemutatásá
nak. Vaszkó Irén ,anárnő gyűjtésének

köszönhető, hogy az endrődi betlehe
mes és a három királyjárás dramatikus
játékok megőrződtek számunkra, és
tovább örökíthetjük az elkövetkezendő

nemzedékeknek. Erősítve bennük szü
lőföldJük iránti tiszteletet és az egész
séges identitástudatot. A dramatikus
vallási népszokásaink Endrődön, az
1950-es évek végéig éltek legtovább a
külterü[eti tanyákon. A hosszú csendet
1982-ben, a tájházban megrendezett
háromkirályjárás törte meg. Az ese
mény a korabeli rendszer szemében
bűnös cselekedet volt, és csak néhány
befolyásos kultúrembernek köszönhe
tő, hogy nem zavarták meg a rendez
vényt. Az 1989-es rendszerváltozás
után csak lassan oldódtak a kötelékek,
és a Jézus születését hirdető népi já
tékok - kissé esetlenül - kerültek be az
iskolák ünnepi alkalmai közé. A tájház
ban 2004-től Vízkereszt tájékán rendez
zük meg a téli ünnepkör népszokásait
felelevenítő rendezvényünket. Az évek
során gyönyörködhettünk az újirázi,
az okányi, a hunyai és a bihardiószegi
gyermekek játékai ban. Megelevene
dett a lucázás, a betlehemezés, a re
gölés, és a háromkirályjárás az öreg
falak között.

20~:. január 8-án délután újra
megtelt a tájház. érdeklődőkkel. Dr.
Bartháné Kmetty Eva pszichológus kö-

Szent Gellért Iskola csoportja

szöntőjében tárta fel a közönség előtt

a népi dramatikus játékok szerepét a
fogyatékkal élő embertársaink életé
ben. A dal, a mozgás, a népszokások
pozitív közvetítő ereje akár terápiaként
is alkalmazható a sérült emberek fej
lesztésében. A tudományos igényű

b",vezető előadás után a Komádi Szín
Jatszó Kompánia bihari betlehemezé
se következett. A humoros játék és a
nagyszel-Q előadás jó hangulatot te
remtett. Oket követte az Okányi Szo-

Okányi Szociális Otthon sérült fiataljainak
előadása

ciális Otthon sérült fiataljainak kedves
dalos-táncos játéka. A fogyatékkal élő

fiatalok műsorát nagy tapssal üdvözöl
te a közönség. Az endrődi ~etlehemest

a nagylétai Arany János Altalános Is
kola napközis csoportja adta elő. Az
ünnepi műsorsorozatot a Szent Gel
lért Katolikus Általános Iskola hunyai
és gyomaendrődi diákjai zárták az
endrődi háromkirályjárással. A meghitt
hangulatú ünnepség házszenteléssel
és közös énekléssel zárult.

Komádi Szin/átszó Kompánia
betlehemezése Nagylétai általános iskolások
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&:._(JJJatJ;r:._:;]JtrJ_:~s. OS----::---<J1W_@.J!Vcm_.~_~_·_nép_O/_..."!J_fzr_''__l-
"Építőmesterekkőmívesek,ácsok," ismertek s ismeretlenek

a gyomai református egyházi épületek megalkotói II.

A templom építő Fischer Ágoston kecskeméti építőmes
ter úgyis mint fővállalkozó a szintén kecskeméti Illetőségű

Novák Gergely ácsmesterrel dolgozott együtt! manapság ta
lán alvállalkozónak mondanák!. A gyomai világi és egyházi
előjáróósággal magyar nyelven írott szerződését ő is néme
tül írta alá egy német nyelvű gót betüvel írott rövid záradék
után; " Gregori Nowak mp. zimmer meister in Ketskemet." A
szerződés következőképpen íródott:

"Alább írta ezen levelem által adom tudtókra mindenek
nek akiknek illik, hogy a gyomai Reformata Ekklésia elől

járóival a mostan építendő templomunk tetejének általam
leendő elkészítésére meg egyeztem és alkut tettem e követ
kezendő módom úgy mint;

1-őr ki lévén már a Delineatioba a templomnak
széllessége, hosszúsága téve Ideilenation=tervrajzl ahhoz
képest tartozom annak tetejét proportionaliter larányosanl
diszesen jól elkésziteni s bé zsindelyeztetni, semmi legki
sebbet is a Delineatiótól nem távozván, hanem magamat
minden részben ahhoz szabni, melyhez képest

2-szor Hogy ha én Delineatiotól el távozván a munkába
valami hiba történne, azon hibát vagy az által okozandó kárt
nem az Ekklésia, hanem én tartozom szenvedni.

3-szor Minthogy a mostan még álló templomnak és To
ronynak a tetejít le kellett bontani, még pedig úgy hogy az
azokból ki kerülő Matériáléknak lanyagoknak! hasznát le
hessen venni, azon esetre igérem, hogy mivel Áts legények
ezen bontáshoz jobban értenek mint a közönséges embe
rek, tehát ezen munkáért semmi bér vagy fizetést különben
nem kívánok hanem hanem a legényeknek míg azon el bon
tási munka tart csak éppen napi számokat fizesse meg az
Ekklésia.

4-szer A már említett új templomnak Tetejéhez meg kíván
tató mindenféle matériálékant nem én, hanem az érdemes
elől járók Szerezvén meg azon munkának tökéletesen való
elkészítéséért tartóznak énnékem ezer hetven az az 1070
Forintokat /e fizetni mely summából most ezen Contractusnak
I szerződésnek! írásokat 100 forintot letésznek, a hátra lévő

részt rész pedig rész szerént a munkának folyamattya alatt,
egészen pedig a munkának tökéletes és helyes elvégzésé-

FELHíVÁS!

Az Endrődiek Baráti Köri tagjainak és szimpati
zánsainak!

Az egyesületünk szokásos budapesti összejö
vetelét az éves közgyűléssel együtt 2011. márCiUS
26-án (szombaton) rendezzük valószínűleg a tava
lyi étteremben. Pontosítás az újság követKező szá
mában lesz.

Várunk Mindenkit és azok jelentkezését is, akik
kei"évek óta nem találkoztunk rendezvényeinken.
ürömmel fogadunk minden érdeklődőt. .

Timár Imre elnök
T:06-1-3267-567

E-maii: timarimrev@gmail.com

vel fogják ki fizetni.
lVlely lett egyeségnek nagyobb bizonyságára adom ezen

Contractuális Levelemet Gyomán Május 1-ső napján 1805
Esztendőben."

A már megépített templom belső berendezésére bútorza
tára, liturgiai építmények elkészítésére a nagyváradi illetösé
gű nemes Czere István asztalos mesterrel kötöttek szerzö
dést eleink1 1812-ben.

"Alól irtak adjuk tudatókra mindeneknek kiknek illik, hogy
Nagyváradi lakós az asztalos mester Czere Istvány úrral
alkura léptünk s tökéletesen is megegyeztünk a mostan álló
templomunkban meg kívántató alsóbb karbeli és ide leve
vő székek prédikáló szék, úr asztala s a körül lévő megki
vántató Cancellusoknak Keresztelő edénynek úgy szintén a
három helyre megkívántató éneklendő énekek megmutatá
sára szükséges Tábláknak és Kántori Pulpitusnak, a keze
alá adandó meg kívántató fákból leendő elkészítése eránt a
következendő módon úgymint.

1-ször A fent írtak asztalos mester tartózik a Delineatio
szerént az egész megnevezett munkát observálván abban
minden nagyobb kísebb czírádákat és mettzéseket a reánk
jövő 1812-dik esztendőben esendő augusztus hónapra tö
kéletesen minden hiba nélkül el készíteni azon jegyzéssel,
hogya karbelliszékek, az alsó székek formájára ugyan de
minden faragás nélkül fog elkészíteni.

2-ször A Delineatioban meg írott mettzések és formasá
gok a hol megkívántatnak arannyatfognak a fent irt asztalos
mester által diszesíttetni, egyéb eránt pedig az úgynevezett
Nagy utakra menő székeknek végeik úgy szintén a prédikáló
szék úr asztala a körül lévő Cancellusok, keresztelö edény,
és három helyre megkívántató éneklendö ének számát Táb
lák fején portcellán szint mutató Lagirozással fognak több
ször említett s megírt Mester Úr által el készittetni, azon meg
jedzéssel, hogyaszékeknek fél felől való végik, nem külön
ben az oldalszékeknek eleik és végig hasonló szinre fognak
olajos festékkel festeni.

3-szor Mindezen e szer ént elkészítendö munkáért a
melette, hogy minden ehhez megkívántató fákat és deszká
kat mi fogunk adnia nevezett asztalos mester Úrnak, kész
pénzül fizetni fogunk Kilentz ezer forintokat, 24 köböl búzát,
s a szükséges legényeknek meg kívántató minden napi tar
tózásokat, Napjára edgyenkint egy ittze bort szamitva és
früshtökre (regge/ire) egy kevés pályinkát és kenyeret adni.

Mely edgyességnek nagyobb bizonyságára adjuk ezen
nevünk aláírásával helységünk szokott élő petséttyével meg
erősített tractualis levelünket.

Gyomán Febr. 3-kán 1811. Gyoma helységének elöJaról

Néhány szó fogalom magyarázatra szorul.
Szöveg közben úgy gondoltam zavarólag hatott volna az

olvasó számára a zárójelbe tett magyarázatok sűrübb elö
fordulása így a következőben szeretném azokat közreadni:
"karbeli és lenti székek" az ülöpadok korabeli elnevezése,
"a karbeli" a karzatra vonatkozik. Cance/lusok "az Úr aszta
la", kere,sztelő medence körüli "rostélyos" kerítés, ami azt a
liturgikus.-teret lezárja. Kántori pulpitus-emelvény, prédikáló
szék szószék, papszék vagy Mózes szék a lelkészek pad
ja. Observálván - megtartván, porcelán szín hófehér nagy
utakra menő székek végig, azaz padok végig közlekedö
utak mentén. "Lagirozás" talán gravírozás lenne vésett met
szés elferd ítve.

Cs. Szabó István



12 VÁROSUNK 2011. február

Hornokné Mariska néni 100 éves

Magasztallak, Uram, a népek közt,
zsoltárt zengek rójad a nemzetek közt.

Mert szereteted az égig ér,
hűséged a magas fellegekig.

Magasztaljanak a mennyben, Istenem,
dicsőítsenek az egész földön!

708. Zsoltár 4-6

Meghitt ünnepség volt január lS-án a vésztői református sze
retetotth on ba n.

Az endrődi Homok Lajosné Homok Mariska néni négy éve él
a vésztői református szeretetotthonban. Január lS-án ünnepel
te 100. születésnapját. Ez alkalomból a szeretetotthon, valamit
a családja bensőséges házi ünnepséget rendezett a tiszteletére.

Juhász Sándor helyi református lelkipásztor volt a házigaz
dája az ünnepség nek. Imával, énekkel kezdte az ünnepséget. Az
ünnepelt ükunokája, Turbucz Zsófi (felső kép) verssel köszöntöt
te az ünnepeltet. Ezután Bak Etelka verselt, majd a vésztői refor
mátus általános iskola diákjai fuvola, furulya játéka következett.

GyomaendrődVáros nevében Lehóczkiné Tímár Irén képvi
selőasszony köszöntött, és Dr. Szonda István virágcsokrot adott
át. (alsó képünk)

Köszöntötte az ünnepeltet Molnár Sándor vésztői polgár
mester, majd a jegyző Orbán Viktor miniszterelnök kormánykö
szöntőjétadta át.

Végül Iványi László tb. kanonok, endrődi plébános imádko
zott, és részesítette áldásban a jó egészségnek örvendő 100 éves
asszonyt.

Ezután pezsgővel koccintott az ünnepelt a vendégekkel, és
megkínálták a vendégeket a 100 gyertyaszálas tortával.

Szerkesztőségünkis kíván Mariska néninek további jó egész
séget, lsten áldását továbbiéjetére. .

........

.~'~"~...-:

14.00 Gyomaendrődi FC - Csárdaszállás
10.30 Gyomaendrődi FC - Dévaványa
14.00 Gyomaendrődi FC - Körösladány
Még nincs lekötve mérkőzés

Nagyenyed testvérváros, időpont később
11.00 Mezőtúr - Gyomaendrődi FC

20 ll. január 22.
20 ll. január 29.
20 ll. február 5.
20 ll. február 12.
20 ll. február 19.
20 ll. február 26.

Az edzőmérkőzések időpontjai:

Fülöp Zoltán

A téli holtszezon
ban is jelentős esemé
nyek zajlottak a Gyo
maendrődi FC háza
táján. 20 ll. január
6-án közgyűlést tartott
az sportegyesület, ahol
a szép számmal meg
jelent tagság előtt a
vezetőség beszámol t a
20 la-es év eredménye
iről korcsoportonként,
valamint beszámolt a
20 la-es év pénzügyi
helyzetéről. A közgyű

lés résztvevői a beszá-
molókat követően hoz
zászólásokkal, építő

kritikákkal mondtak
véleményt az elmúlt

évrőL Ezt követően Szabados Ferenc és Fülöp Zoltán társelnö
kök, akik eddig közösen irányították a sportegyesületet az elmúlt
két és fél évben a két egyesület egyesülése óta, lemondtak elnöki
pozíciójukról. A közgyűlés jelölő bizottságot hozott létre, amely
nek feladata lett a következő közgyűlésre új vezetőket javasulni
az egyesület élére.

A sikeres téli felkészülés reményt ad egy jó tavaszi szereplésre.

Új elnökség irányítja a labdarúgó egyesületet

20 l J. január 21-én ismét közgyűlésre gyűlt össze a Gyoma
endrődi FC tagsága, ahol új vezetőséget választottak az egyesület
élére. A jelölő bizottság Fülöp Zoltánt javasolta a közgyűlésnek az
elnöki teendők ellátására. A közgyűlés megválasztotta a jelöltet
az egyesület elnökének. Ell követően az új vezetőség megválasz
tására került sor, a közgyűlés az alábbi személyeket választotta be
a vezetőségbe az elnök mellé az elkövetkező öt évre: Béres János,
Bóczér Tibor, Magyar Péter, Hunya Péter, Vaszkó Béla, Fekécs
Imre.

Kívánok az új vezetőségnek eredményes munkát a sportegye
sület élén.

A labdarúgók 20 ll. január 17-én megkezdték a felkészülést
a március 5-én kezdődő 20 la-20 ll-es évad tavaszi szezonjára.
Heti négy alkalommal szabadban edzenek a Népliget úti sport
pályán, heti egy alkalommal pedig a Gyomaendrődi Liget fürdő

területén tartják az edzésüket, majd lazítás a fürdő gyógyvizében.
Külön köszönet illeti a Gyomaendrődi Liget fürdő vezetőit, hogy
ezt a lehetőséget biztosítják a labdarúgók számára.

20 ll. január 22-től minden hét végén edzőmérkőzésselszíne
sítik a felkészülési programot a labdarúgók.
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Olvasóink írják...

Karácsonyi együtt ünneplés Gyomaendrődön

Több rendezvény is volt a városban karácsony előtt. En most kettőről

szeretnék írni.
Szép kezdeményezés volt a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda ré

széről, Cserenyecz Evike óvodavezető vezetésével a városi adventi ko
szorú felállítása, a négy gyertya meggyújtá:;ához a műsor megszervezése.

A gyertyagyújtás a karácsonyt megelőző négy vasárn~p volt Gyomán
a főtéren. Nagyon ügyesen megépítették a Százszorszép Ovoda dolgozói
a szökőkút köré az adventi koszorút az Onkormányzat - Képviselőtestü

let anyagi támogatásával. Nagyon szép, esztétikus látvány volt.
- Az első gyertya gyújtása vasárnap délután 4 órakor volt. Iványi

László tb. kanonok, plébános köszöntője után Vádi András pol
gármester úr gyújtotta meg az első gyertyát. Majd a Százszor
szep Óvoda gyermekei és óvodapedagógusai adták a miisort:
Adventi köszöntőt, a szeretetről szóló énekeket, verseket adtak
elő.

Következő vasárnap Sipos Tas Töhötöm református lelkész
mondott szép gondolatokat. Majd a gyomai Szülőföld Baráti
Kör képviselői gyújtották meg a gyertyát. Ekkor a Gondozási
Kőzpont lakói-dolgozói a karácsonyról, a szeretetről énekeltek,
verseltek.
A harmadik gyertyagyújtáskor Kocsik Mónika evangélikus lel
kész től szintén a szeretetről, a karácsonyról, a karácsonyvárásról
hallottunk szép gondolatokat. A harmadik gyertya meggyújtá
sára az Endrődiek Baráti Körét kérték fel a szervezők. Igen nagy
megtisztelés volt ez számunkra. A Baráti Kör nevében Ladányi
Gáborné és Fülöp Imréné gyújtották meg a gyertyát. Ekkor a
Zenebarátok Kamarakórusa külföldi és magyar szerzőktől ka
rácsonyi dalokat énekelt. Nagyon szép, felemelő volt az énekük.
A negyedik alkalommal Iványi Atya gyújtotta meg a gyertyát.
Ö mOIll!ott zárszót és az Advent beteljesedésével köszöntötte a
város lakóit, áldott karácsonyt és boldog új éve t kivánva. Ez
után igen színvonalas, meghitt műsort a SZe!lt Gellért Katolikus
Általános Iskola gyermekei adtak PolánYI Evike tanárnő veze
tésével.

Kedves Olvasóink, Előfizetöink, Támogatóink!

Köszö;ljlik, hogy már rendezték idei elöfizetésüket.
Ha valaki netalán megfeledkezett volna, kérjük, minél előbb fizes

se be a decemberi sz,ímban kiküldött csekken a 20 ll-es évi előfizetési

díjat.
Csak emlékeztetőül, hogy áraink ez évben is a tavalyi:
a helyi és hunyai olvasók részére az előfizetés dija: 2.100 Ft/év,
a postán küldött lapunk előfizetési dija: 3.500 Ft/év.
Kérjük továbbá, ha valakinél címvá!tozás áll be, azt haladékta

lanul jelentsük, mert többen reklamáltak, hogy nem kapták meg
lapunkat. Előfordul, hogy visszajön a "címzett ismeretlen, a címzés
elégtelen" címkével, de nem mindig. Ellenőrizzük a címkén, hogy
valóban helyes-e a címzés! Ha nem, akkor haladéktalanul jelezzük
aSzerkesztőségnek!

Kérjlik t(wúbbá, hogy aJánlják, terjesszék lapunkat ismerőseik, ba-
r~il.\ik körében. Köszönjük' VlÍrosunk Szerkcszlöségc

Mind a négy alkalommal a Százszorszép Óvoda nevelőtestülete for
ró teával kínálta az ünneplés után a beszélgető embereket. Dicséret illeti
az Óvoda Kollektíváját az elgondol:isért, a szervezésén, a megvalósit~i

sért, hogy együtt ünnepelhettünk.
Sajnos, a vasárnapi autóbusz kőzlekedés miatt kevés endrődi lakos

vett részt ezeken a gyertyagyújtásokon.
Talán ezért is - nem tudom - de az endrődi részen is szerveztek kar~i

csonyi közős ünneplést. Gyomaendrőd endrődi részén lévő Képviselők

szervezésében Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselőasszony vezetésével
az endrődi Hősök terére hivták a lakosságot december IS-~ín délutánra.
Nagyon hideg idő volt, fújt a szél, kustolt a hó, de az emberek szépen
gyülekeztek. A Képviselők meleg teával, forralt borral, kaláccsal, rétessel,
szaloncukorral (kinek mivel) kínál ták a gy(i1ekező embereket. Féltünk,
hogy talán nem is lehet megtartani az ünnepséget. Ekkor megjeleni
Lací Atya és felajánlotta, hogy tartsuk meg bent a Szent Imre Killolikus
Templomban. Tele lett a templom gyerekekkel, felnőttekkel.

Iványi Atya és Dr. Farkasinszky Erzsébet köszöntője után a Selyem
úti óvoda gyerekei adták elő a betlehemes játékukat - Giricz [(I.írib
óvodapedagógus vezetésével. Szép, csengőhangú, I:\tv.ínyos volt a mű

sorul<. Majd az öregszőlői óvodások körjátékot Játszottak, il Csemetekert
és a Napsugár óvodák gyermekei, óvónénik együtt kar.ícsonyi énekeket
énekeltek.

Majd a Gondozási Központ lakói-dolgozói karácsonyi verseket, éne
keket szedtek csokorba.

Szép, megható eseményben volt itt is részünk. Befejezésképpen .1

képviseJőasszony áldott szép karácsonyt és boldog új évet kívánt a jelen
lévőknek és kérte, hogy menjünk vissza a Hősök terére további együtl
létre.

A szél, a hóesés ekkorra mar elállt. Ott kinn az endrődi Baráts~ig

Klub énekkara szép karácsonyi énekeket kezdett énekelni: I(is br<Í
csony... Ó gyönyörü szép.. Dicsőség .... H<lI"ang szól a kis I·alumban
szent karácsony napján, stb. A jelen lévő emberek bekapcsolódtak és
együtt énekelték ezeket az ismerős énekeket az énekkarral. A szervezők

ezalatt minden jelenlévőnek égő gyertyát ,ldtak ,l kezébe. Szép Lítván)'
volt ez az együtt éneklés a besötétedett Hősök terén a kivilágított knyül·a
közelében. Lelket melengető érzés hatotta át az embereket.

Köszönjük az endrődi Képviselőknek ezt a szervezést, rendezest l'S
jó lenne, ha jövőre is folytathatnánk minél több résztvevővel ezt a k.1I:1
csonyt váró szeretetteljes együttlétel.

F(ilöp lmréné
egy résztvl!\'l)

METÁLSTÜP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár fOl·galmazó márkabolt és s7.et"viz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kaz,inok, radi.ítorok,
Csövek, szerelvények
Hütöszekrények, fagyasztól:idák, mosógépek,

Háztar.tási kisgépek, szórakoztató elektronika f']

Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogató k
GYOMAENDI~ÖD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Tel.: (66) 386-90<)

Hitel/ehetőség! Minden kerékpárhoz
értékes ajándékOI adunk!
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
20 ll. február

A hatékony tanulás: "tan-tan"

A második fé[évet háromnapos tréningge[ kezdték a felső tagoza
tos tanu[ók. A tanulás tanitása során a "Mire való az iskola" témaköré
ben önvizsgá[attal, tanulási szokásokka[, tanulást segitő módszerekke[
ismerkedtek, megvizsgá[ták a tanuláshoz szükséges belső állapot ter
mészetét a tanulást segitő külső körülményeket, tanácsokat kaptak
pedagógusoktól és egymástól is.

Koncentrációs gyakor[atokkal fejlesztették figyelmüket, erősítették

kitartásukat akaraterejüket. Beszédműve[és kapcsán elsajátították a
megfelelő légzéstechnikát hangképzést, kiejtést. Szókincsüket gyara
pították a magyar írók, költők alkotásaínak segitségével.

A kifejező olvasás témakörében sor került felolvasásra, blattoló 0[
vasásra, saját szöveg felolvasására, mesemondásra. Dinamikus olvasás
során fejlesztették a periféríás látást, a fixácíószélességet a ritmikus
szem mozgást. Az olvasás fejlesztése számítógéppel ís történt. Az emlé
kezet fejlesztését sok játékos gyakorlattaloldották meg. Az önmüvelés
területén megísmerkedtek a nyomtatott és elektronikus információk
keresésével. Kőnyvekben búvárkodtak, használták az ínternetet.

A játékos gyakorlatok közben fejlődötta tanulók önismerete és se
gítséget kaptak a hatékonyabb tanulás módszereinek elsajátításához.

Kézikönyvek hosznó/orór gyokoro/jók a ron u/ás raniróso során

Irodalmi délelőtt

Tomanek Gábor és Nagy Erika szinmüvészek szórakoztatták az al
sósokat versekkel, talá[ós kérdésekkel, közismert dalokkal. A lelkes kö
zönségbő[ bőven akadt jelentkező az énekes, táncos feladatokra, így az
eiőadás végére minden csoki nak lett gazdája.

A rajzpó/yózor nyerresei
Paróczai Gergő, VaszkóAgnes, Nemes Ago{o es Derzsi-Kovócs Szóvirri Viróg

Számítógépek reggeltőlestig

Két számitógépekkel felszerelt teremben is folyik az oktatás a hét
köznapokon. A számítógépes alapísmeretektől a rajzoló, szövegszer
kesztő, és különböző oktatóprogramokon át, egészen a prezentáció
készítésig és a biztonságos internet használatig jutnak el a gyerekek a
nyolcadik osztály végéig.

A géptermek délután sem pihennek, ekkor van lehetőség internet
haszná[atra, fi[mnézésre, zenehallgatásra és természetesen leckekészi
tésre is felügye[et mellett.

A hulladék útja

A Regionális Hu[[adékkezelő által kiírt rajzpá[yázatra a sok bekü[
dött alkotás közül a következő tanulók munkáit díjazták: Vaszkó Ágnes
4.b I. helyezett, Paróczai Gergő 4. b [I. helyezett, Nemes Ágota 2. c és
Derzsi-Kovács Szávitri Virág III. helyezett [ett.

Jótékonysági vacsora

A Rózsahegyi Ká[mán Kistérségi Álta[ános Iskola Szülői Munkakő

zőssége szeretettel meghivja a szülőket, érdeklődőket jótékonysági va
csorájára, melyet február 26-án rendeznek a Bowling étteremben.

Bővebb fe[világositás az isko[atitkárnál: 283-938.

Az iskolai életről további információkat, képeket találhatnak az iskola
honlapján: www.rozsaheqviiskola.hu

Ho/ {Qf( oz infQrmáció- (jgyelemfejleszrés jórékoson °tonu/ós tonitósokor Olvosásfejleszrés szómirógéppe/



20 ll. február VÁROSOttK 15

Nekemiás mester már akkor kiválasztotta, melyik
bükkfa lesz a legmagasabb a három legénynek. Azok
meg úgy álltak ott, mint a jégverte búza, s alig hittek a
fülüknek, mikor a király szelidebbre fogta a szót:

- Ti sem akartatok nekem rosszat, én se akarok nek
tek. Olyan feketék vagytok, hogy nem tehetek veletek
mást, mint hogy beveszlek benneteket katonának a fe
kete seregbe.

- Mivel, atyafO - mordult rá az egyik legény. - Fejszé
vel-e vagy fürésszel?

- Hja, legények, nem a fegyver teszi a katonát, ha
nem a jóravaló katonának a király adja a fegyvert! Lát
játok, hogy engemet is hogy fölékesített Mátyás király.

Ezzel szétlebbentette magán a köpönyeget, s kicsil
lantótta alóla az aranyos kardot, az elefántcsontos pus
kát. A három legénynek összevillant a szeme, s mindjárt
közelebb hívták Mátyást a tűzhöz.

- De bizony legjobb lesz, ha az éjszakát itt tölti, kato
na uram. Futja a derékalj mindnyájunknak, de még a
takaródzót se húzzuk le egymásról.

No, az igaz is volt, mert a derékalj a puha pázsit volt,
a takaródzó meg a csillagos ég. Aludt is a király olyan
jóízűt, hogy még afeketerigók költögetésére se ébredt
fel hajnalban. Hanem arra felébredt, mikor az egyik
kormos képű legény oldozgatta le az oldaláról az ara
nyos kardot.

- Mit csinálsz, te legény? - riadt föl Mátyás, s úgy szór
ta a szeme haragjában a szikrát, akár a szentjánosbo
gár. De nem ért az semmit, mert a három legény na

gyon barátságosan nyomogatta
lefelé a földre.

- Sose ugrándozzon, katona
uram, hanem csak pihenjen szé
pen. Hiszen nincs nekünk rossz szán
dékunk, csak igazságot teszünk.

- Hát aztán micsoda tifelétek az
igazság')

- Az, hogy reggel ki-ki elmondja,
mit álmodott az éjszaka, s annak
ha törik, ha szakad, teljesednie kell.

- Szép kis igazsági Hát aztán mit
álmodtatok?

- Én csak annyit - nevetett a leg
öregebb legény -, hogy ez az ara
nyos kard az én oldalamon ragyo
gott, s ezzel álltam be katonának
Mátyás királyhoz.

Smár akkor csakugyan oldalára
kötötte a kardot.

- Én meg ezzel a gyöngyös pus
kával mentem vitézkedni - szólt a
középső testvér, s már akkor csak
ugyan illegette a vállához a puskát.

A legkisebb fiú elszontyolodott,
hogy így kisemmizték a bátyjai,
hanem ahogy végignézett Mátyá
son, egyszerre elrikkantotta magát,
mert megakadt a szeme a vadász
kürtön.

- Nini, tulajdon ezzel a kürttel álmodtam az éjszakai
Még a zsinórja is csupa ezüst volt, mint ennek.

Mátyás király azonban jó helyen tartotta az eszét, s
nagyon vidáman mosolyodott el.

- Hát a szava ilyen volt-e annak a kürtnek, öcsém')
.. Majd kipróbáljuk - kapott a szón a legény, s akkorát

harsantott a kürttel, hogy az tán Buda váráig is elhal
latszott. De a vadásztanyáig biztosan el, mert mire a
legény harmadikat harsantott, akkorára már ott ter
mettek a király vadászai.

A három szeneslegény négyfelé ugrott, de a király
rájuk rivallt, erősebben a kürt szavánál:

- Hohó, ha én meghallgattam a ti álmo7okat, ti is
hallgassátok meg az enyémetl Azt álmodtam, olyan
szorosra kötöttem a nyakravalótokat, hogy sose oldó
dzott meg többet.

Mesék, versek...

Móra Ferenc:
Ki álmodta a legszebbet?

Sokat változtak a budai erdők azóta, mióta Mátyás
király kergette bennük az őzet meg a szarvast. Abban
az egyben bizonyos nagyon megváltoztak, hogy most
már nem lakik bennük se szarvas, se őz. Hanem abban
meg egy cseppet se változik, hogy ma is könnyebb
köztük eltévedni, mint eligazodni.

Megesett biz az egyszer Mátyás királyon is, hogy
akárhogy tudokozta kifelé az utat a rengetegből, ott
lepte az éjszaka. Szerencse, hogy
szép, csillagos nyáréj volt, amit , ~ J \ ~ •

vétek lett volna szobában tölteni. C:,,'... 1'1 ',"/../ '". ~\j'\,;
Többet ért a pattogó rőzsetűznél ;;.:' J•••J,>"}''''".')::I > ~ , . \~\1·'
heverészni, ahol az udvari vadá- ~. ,-;.-r~ü'"(', ~ ,--". . " "'.
szok mindjárt_nyársra hCJzt~~ a va~ ~ )~r·l~~:'';, :',' / ....."o' "" ...~:' ~.. ' ..

dat. KnstalYVlzzel a csorgo hegYI ... ". ~J~I~ ~;!.'J'.. ..'(i·,.... I.l.
patak szolgált, s hogy hiányosság .j'::'~; ,..;-' ': ~'hv ",' ~ ,1,,' .~
s~mmi~en se legye.r:, a falatozás ~ ~ C.,/· ;J?n"ií~ :,~;:;;; '.
vegeztevel Nekemlas mester is i .. ,,~, 'j'(((,N, li;.

odatelepedett a király lábához, az '\'/'''., '. ,\\ ~(#,I;;<!;,(~f~,x !\~;; ;"... ~.:....;~., "1-'.\ ~';J

udvari csillagász. \ '.' ", ;---1 .. :' },
- No, tudós mester .. intett neki \I" ~, '~ _.::';~

Mátyás -, hadd lássuk, el tudsz-e 01- l~d':f,(";--:"': 'Ú<;'f,;,."' 'r~, ~-, ,lt..~:.. ......
tatnl a ; .Jdomanyoddal! :_~.. . ~".,.

Tudós Nekemiás mester <;sak- l;' I., .F. ' '\~' '.,J if/' ,
uQyan Ic;>csogott-fecsegett IS a ~:"'" .. (;: ..:' I, (.~ "r ~.,.
cSIllagokrol annYit, hogy az udva- i'iJke.- ~- ) ~ '/-""?l-tf; ?o/.
ri vad,ászok .. mind_ elaludtak bele. ,'::'-kftJ .. f '~' '.0t .~,?,,:~ ~~~I[
De meg a fulemliek IS elhallgattak, (., .. / ,,;-. '~ .. " . J<;..(-:\\.~",..".~ .~".

még a patak is halkabban mormo- .' 'J4,·:... .'~ '~'cr';"";;r";"
gott, mikor egyszerre csak megszó- v ;. , ',I,": . "'·';:'ilF~·'SJ. '- ?'0 "'~:" .~
I It k· 'I c-'" i·rt;;: - ";,y' .,-r:a a Ira y: ,~' / fL. 2';'~' > :';::' .. ..'"

. .~" "fl. I 'L;;oo" ~/ _ ,_ ."" 1- • ~

- Azt mondd _meg, mester, ha "-'i: ~" '-. ~~__ ..' . ,~Z·~/\', '':'. ::..:-
oyan naQY t.~d~~ vagy: micsod? / ·r'". "'-." '~__._~~.:. " ..~' "'. ~/":;(

tu~pll~angok ropkodnek ott az erdo ,,.,_?: ~~:':: tf;~."r!- ~~.(_ ",J ,~J'~,/ .
melyeben? ~,. ~""-_..~'" " ,.-'~\\: !%F~l:

Nekemiás mester nem szólt arra . \;, :-'~~~:' .. j €\~~~~
semmit, hanem horkantott akkorát, --=-:. .~~J~"i:::
hogya királya kardjához kapott.

- Azt gondoltam, vaddisznó! - ütött a mest.er vállá
ra, de az még összébb görnyedt, olyan jóízűen aludt a
jámbor.

- Mégiscsak magamnak kell me9néznem azokat a
tűzpillangókat! - ugrott talpra Mátyas, s kezébe kapva
a puskáját, szép csendesen nekivágott a sűrűnek.

No, a Wzpillangók nem voltak valami ijedős terem
tések. Annál nagyobb rajokban röpködtek, minél köze
lebb ért hozzájuk Mátyás, s utoljára úgy nekibátorod
tak, hogya király arcába is beleröppentek.

- Ohó - hessegette el őket magától a király -, hiszen
nem pillangók vagytok ti, hanem szikrákl

A Wzpillangók csakugyan egy nagy máglyából tán
coltak kifelé, amely az erdő közepén úgy lobogott,
mintha óriások lobogtatnának valami piros kendőt.

Három szénégető legény hevert a máglya körül: azok
meg igazi óriásoknak tetszettek a piros fényben.

- Jó estét, jó emberek - lépett oda hozzájuk Mátyás
" no, mire végzitek?

A jó emberek nagyon szűken eresztgették a szót a
foguk közül. Nem csinálnak biz ők egyebet, mint feketét
a fehérből. Fekete szenet a szép fehér fahasábokból.

- No, ennél különb mesterséget is tudnék - telepe
dett közéjük a király. - Nem fákat kellene nektek vágni,
hanem törököt.

-~-
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Sporteredmények: asztalitenisz, sakk 2011 - a "Kémia Nemzetközi Éve"

2011. január 5-én, Dévaványán
körze i asztalitenisz-bajnokságot ren
deztek. A Kis Bálint Általános Iskolát
és Óvod,it 5 tanuló képviselte, akik a
következő eredményeket érték el:

Békési Bálint, Békési Levente,
Békési Rebeka, valam int Gönczfalvi
B~!ázs I. helyezett, Csapó Péter pedig
!Il. helyezett lett korcsoportjában.

Mivel mindannyian dobogós he
lyen végeztek, ezért részt vehettek a
Január 12-én. Orosházán megrende
zett megyei döntőn. Itt szintén nagy
szcrLi eredmény született: Békési
Rebeka aranyérmes lett. így elnyerte
a lehetőséget, hogy versenyezhessen
február 19-én, Budapesten, az orszá
gos döntön l

20 ll. január 12-én, szintén Dé
v:lv<Ínya adott otthont a körzeti sakk-

Ebből az alkalomból Szurovecz Zoltánné a Kis Bálint Általá
nos Iskola és Óvoda kémiil-matematika szakos tanárnöje rend
hagyó bemutató délutánt szervezett január 26-án. Az érdeldödö
tanulók és pedagógusok olyan különleges kísérleteket tekinthet
tek meg, amelyeket egyébként a tanórákon nem láthatnak.

A Magyar Kémikusok Egyesülete által szervezett kísérletso
rozat központi témája a víz. A program különlegessége. hogy
ebben az idöpontban az ország számos iskolájában végeztek el
hasonló kísérleteket.

versenynek. A Kis Bálint Általános
Iskolából és Óvodából J7 tanuló vett
részt.

Eredményeik:

L-II. korcsoport: Németh Regina
I. helyezés. Dávid Martin r helyezés.
Csikós Zoltán I. helyezés, R-ák Dávid
IV helyezés. Nagy Zoltán Il. helyezés,
Varjú Dániel IV helyezés. Szilágyi
Bence V helyezés, Jónás Szebasztián
VII. helyezés, Vizsnyai Kristóf VIII.
helyezés. Jónás Péter IX. helyezés.

Ill.-lY. korcsoport: Kriszt
György II. hely, Piltz Attila III. hely.
Polgár András IV hely, Laskai Benja
min VII. helyezés.

A dobogós helyezettek február
12-én, Gyulán a megyei döntön kép
viselik iskolánkat.
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léleknek az ősi győzelmes elegye" ...
A bibliafordító barát, Baranyi József Bevezetőjében igy ír:
"Szilágyi Ferencnek talizmjn volt Arany, Ady, Petőfi, l3artók, I\pJ

czai Csere, Tótfalusi Kis Miklós. Talizmán volt az, amit I<őrösi CsomJ
életében talált, és ezt a mesés értékű talizmánt fel kellett mutJtnia, en
nek vonzásiÍt tovább kelld! sugároznia. A hozzá méltó utókor pedig
azzal igazolhatja a tudós költő igazát, ha verseit olvasva, ő is felismeri J
kincset elődeink életében."

Ebből a kötetből kap most válogatást uz Olvasó ... hogy c?yütt
emlékezzünk Qyoma(endrőd) tudós költőjére, aki egy éve távozott ~I

közülünk... Polányi Evu

T6th Árpád (1886-1928)
költö

II.

SZII.AGYI FER EN C

VEI\SEI

MAGYAR

ATHENAS

Epigrammáim elé

Mint a szív üteme: lüktetnek bennem a versek,
a sorok és sorsok: ahogyan átzuhogott

rajtam a Minden Idő, s rejtelmes új nuidum lett.
Lüktessen Benned, hogyha nem is leszek én.

Lenge rekettyebokor sugaras koszorúban az erdőn

illatfelhőkben, hol puha kankalin int:
egy költő hever ott, felhőjáték a szemében,

fájó szíve gurul, túl a kövön, tövisen,-
s már léggömb: szabadul fonalárul a fénybe, azúrba

egy lánykéz boldog, lágy kikötője felé.

Tamási Áron (1897-1966)
író

Körösi Csoma búcsúja

Építettem tinektek pagodát
jól fönt, szent zarándokhelyet,
legyen egy zug a Földön,
hová fö/nézzetek.
Mondh;ltjátok: tévedtem,
nem leltem mell a hazát
ott, túl, a hegyeken túl
nem találtam magyart.
Leltem helyébe mást
ami életbe' tart: talizmánt
menjetek, vigyenek a Mesék,
s Rézerdő rejtekén,
hol a madár se jár,
a Legnagyobb Hegyen
vérző I,íbam nyomiin
én mondom: meglelitek!

Székelyföld tréfás-keserű góbéi vigSldnak
oly könnyes-vígan, mint ahogy Abe/ed is.

Tündéri képzeleted havasok pásztortüzinél gyúlt
dús hegyi réteknek tarka virágözönén.

Farkasok ólálkodtak bár farkaslaki kunyhód
záratlan küszöbén: messzeüzé a Mese

falkájuk, meg a Fény s a vadon nőtt rozmarin ága,
mellyel a Hargita szent Hélikonára jutál.

Qergely Ágnes (1933
költő

Az Útérin!ö megjelenése alkalmával

"Egy jó mondattól - mondiid - szétvái hat a tenger:
megmenekül az Igaz általa, s veszhet a rossz."

És jó mondat akár 6j Földet nemzhet s Eget, mint
hajdan az Ige, a Szó új univerzumokat.

Érezd hát, I<Öltő, az isteni terhet, a tollad
sZdrán: tengelye új Tejutaknak akár.

Egy jó mondattól válhat a Vérözön is szét,
győzhet a Jó, s tűnhet örökre a Rossz.
Isteni tett bizony ez, hiszen egykor e mondat, a légyen
választj el a fényt s rettenetünk: a vak éjt,

mint Te is: toljad "légyen!"-jeivel gyújtsz egyre vildgot
űzve a zord Ejt el ... fény kerubinja, lobogjl

Szilágyi Ferenc: Magyar Athenas I- II.

"Drjl1u tulizmán ez u könyv, óvó amuletted" - írta Szilágyi Ferenc
- még i009-ben - ajónléÍsul az ukkor megjelenő Magyar Athenas c.
könyve elé.

Epigrumma-gyűjtemény e kötet, mely kezdetektől 1766-ig mu
tatja be irodalmunk halhatatlanjait, történelmünk, kultúrtörténetünk
gyöll\~yszemeit, nemzeti Pantheonunk nagyjait ... Szilágyi Ferenc opti·
káján' keresztül ... melyben ott az irodalom-, nyelv- és művelődéstörté
nészi múlt, látásmód (a "kényszerpálya" összes ismerete, tapasztalataj, a
tilnJr udni akarásu; a lírikus érzékenysége, formaművészete ...

Szívügye volt e versfüzér megjelenése, hiszen mindig költő szere
tett volna lenni ... gyomai elemistaként, túri gimnazistaként ... Szabó
Lőrinc tJmogatottjaként, és évekkel később megszállott tudósként. ..
Pihentetőül kezdett epiwammákat írni, a megfeszített napi 10-12 órá
nyi könyvtdri - filológiai munka szüneteiben ... ezért is jelenhetett meg
viszonylag későn első verseskötete Csalónok és ibolyák címmel (62
évesen), melyet még életében öt követett. (Világ csodája, Parainesis
Epigrilmmatica, Hévízi csoda-tó, Honvágy, Magyar Athenas I.) ... el·
köteleződése a líra iránt életreszóló, mert a tudomány sokkal kevesebbet
tud megragadni ilZ életről, mint u költészet. A költészet, az maga a
teljesség, az élet teljessége."

I<önyvének ugyanazt a cimet adta, mint hajdani tudóstársa, az erdé
lyi református lelkész, 130d Péter első magyar nyelvű irodalomtörténeté·
nek ildott, és amely az 1766. évvel zárul. Nem véletlen, hogy Szilágyi
Ferl?nc lírai irodalomtörténetének első része is időben itt ér véf1et ... de
miÍr készen állt a folytatásra .. , jelezve, hogy még két kötetre valónyi
epigrilmmjja van későbbi korok íróiról és műveiről.

Izgatott örömmel vehette kézbe, forgathatta tehát 2009-ben a Qyo
mai I<ner Nyomda igényes formátumú munkáját, a puha (kézbe simu
ló, finom tapintású) borítású könyvét, "szellemi gyermekét", az "irodal
munk gyöngyei - versfoglalatban, képekkel" alcímmel ellátott Magyar
Athenilst.

Címadó epigrammájóban - már az első oldalon - az olvasónak és
önmagának szegezi a kérdést: "Hát vajon a Te hazádll" áll-e még, él-e
mégI". a haza mely földrajzilag nem körülhatárolható ... a haza, mely
egyszerre nemzeti és egyetemes ... az a szellemi haza, melyet "lakói" 
irodalmunk írói, költői, tudósai, művészei - évszázadok alatt megterem
tettek, halhatatlanná tettek, s örökül hagytak minden magyarnak ... az
emberiségnek ... mint az ókori görögök ... kultúrájukat, történelmüket,
szellemi és tárgyi hagyatékukat ... Pallas Athéné templomdt ...

A válusz: igen!! EI és áll az a haza, melynek Szilágyi Ferenc életé
ben kutatója és tudósa volt. .. az a hazil, melynek örökségét nemcsak a
tudós, de imm,íron a költő életműve is gazdagit ... a lírikusé...

2010 karácsonyára jelent meg a Magyar Athenas /I. Talizmán a
magyarságnak (1772-töl napjainkig). E második kötet válogatása, ösz
sze-állítása már Szilágyi Ferencné Németh Eszter feladata lett, hiszen
Szilágyi Ferenc, Feri bácsi örökre itthagyta családját, barátait, szeretett
szülővárosát, olvasóit, tisztelőit ... fizikai hazáját. .. A szerkesztést és
jegyzeteket I<ováts Dániel főiskolai tanár végezte, a válogatás Kissné
Dr. I<ovács Adrienne (endrődi születésű, Toldy-díjas középiskolai tanár)
és Barunyai József, bibliafordító munkája ... a kiadást a Kazinczy Ferenc
Társasóg ne-ve- fémjelzi.

1\ Magyar Athenas II. epigrammái azoknak a művészeknek, tu
dósoknak, jllamférfiaknak portréit rajzolja mérnöki pontossággal s a
lírikus kifinomultságával, akiknek sorsa és sorai, életműve "átzuhogott"
rajta, titokzatos áramlást keltve ... verseket eredményezve. Ez az áram
lás, rejtelmes sugárzás ott van a szavak, sorok mögött, hogy aztán együtt
rezonáljon az arra érzékeny olvasóval ... aki egy-egy költői, festői, zene
szerzői világot érezhe-t, sejthet, ízlelgethet ... "a legmegfelelőbb szavak
u legmegfelelőbb helyen" segítségével, s a rendkívüli fegyelmezettséget
igénylő műfuj keretei között.

Komoly munkára hív meg Sziljgyi Ferenc ... univerzumok bejj-
r,ísóril, csilluQvilágok megismerésére félelmes nagy erők közelébe ...
égö és viljgító égitestek fényjeleihez ahol jelen van "nyelvnek meg
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Február
Spenót torta

Egy csomag mirelit leveles tésztát kiolvasztunk (fél nappal elötte). Egy fél
kilós mirelit spenótból fözeléket készítünk: fokhagymás rántással, 1~2 áztatott
zsemlével, kevés tejszinnel. A kikent tortaformába belefektetjük a kinyújtott
leveles tésztát, hogy böven túllógjon, óelebntjük a spenótot, a túllógó tésztával
betakargatjuk, megkenjük tojássárgájával és 25-30 percig sütjük. Szeletekben
lehet tálalni, akár önmagában, akár hús mellé. .

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerenC:ák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

KAPUFA BT. Gyomaendrőd, II. ker. 467.
, 06/70 513-95-14

, Akondorosi úton; a vásártér után

Keresl(edelml és Szolgáltató Kft
Cipötalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás
Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 8111

T/Fax: 06-66 386-037
Mobll: 06 20 4511944

.-------------------------~: HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN! :

._------------------------~

GYOMA és EN'DRŐD

·LEGJOBB
HASZNÁLTRUHA

.ÜZLETEl

JELMEZKÖLCSÖNZÉS
FELNŐTTés GYERMEK jelmezek!

Foglalja le jelme~étidőben!
Több mint. 300 lelinez közül válogathat!
•• •
UJ ABU EBKEZETT!

EndrődFő út - Mikes út sarok
Nyitva tartás: Hétfőtől- Pétekig 8.30-12.00-ig - 13.30-17.30-ig Szombat: 8.30-12.00-ig

Gyoma Kos uth u. 30. (Dr Békés Fogászat mellett)
Nyitva tartás: Hétfőtől- f'étekig 9.00-17.00-ig Szombat: 9.00-12.00-ig
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Híradásunkban csak azokról emlékeziink
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
Ján/ltak'

KOPCSEK KÁROLYNf SZUROVECZ
MÁRIA volt hunyai lakos 96 éws korában
az Égi hazába költözött. Gyászolják: gyer
mekei, unokái és a rokonság. Temetése ül
lőn volt.

KULIK IMRÉNÉ FüLÖP KRISZTI
NA, aki Hunya, Dózsa u. 8. sz. alatt élt, 86
éves korában Teremtőjéhez költözött. Gyá
szolják: gyermekei, unokái és dédunokája

SZUROVECZ LÁSZLÖ, aki Hunya,
Vörösmarty u. 34 sz. alatt élt, 59 éves ko
rában hosszú betegség után megpihent.
Gyászolja: édesanyja, felesége, gyermekei,
unokája

UHRIN MIKLÖSNÉ KNAPCSEK
MAGDOLA, aki Endrődön élt, 84 éves ko
rában január 20-án föli zarándokútját befe
jezte. Gyászolja családja

19

t
Békesség haJó poraikon.
fog~dja be őket az Úr
az O országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük l

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordulójuk
napján.

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

Az endrődi katolikus temetők takarí
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

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

FELHÍVÁS

Az Öregszőlői Körzet 7 iskolájának Tanulóihoz, Tanítóihoz
és Hozzátartozóikhoz 1

Kérés az Olvasókhoz

Két kép Hunyáról

Ha van valakinek birtokában érdekes kényképek, köszönet
tel vesszük Újságunk számára. (A képet visszajuttatjuk a tulaj
donosnak l )

Pésó Béláné Fekécs Irma
ny. pedagógus
5502 Gyomaendrőd, [Jolán)'i ll. 23.
Telefon: 661284-2 J 2

Az Emlékkönyvek készítéséhez írott és képes anyagot ké
r0nk mielőbb: életrajzot, visszaemlékezést, fényképet, csoport
képet, tabló t.

A támogatást köszönettel vesszük.

Ha valakinek van a lebontott endrődi kálváríáról képe,
dokumentuma, nagyon kérjük, juttassa el szerkesztöségünk
nek. Köszönjükl

Alt Jánosné Salamon Terézia
ny. pedagógus
5502 Gyomaendrőd, Toronyi u. 21.
Telefon: 66/284-538

Bal felső kép: A Községsori Iskola. Épült 189S-ban, lebontották
1973-ban.
Bal alsó kép: A Pogány Frigyes (iványisori) iskola. Épült 1927-ben,
lebontották 1973-ban.
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Gyomaendrőditéli I(épel(

Februóri ojónlotoim:

Kedves vósórlóim!

Vóram kedves vósórlóimat! .
FARKAS MÁTÉ

• Megérkeztek a tavaszi vetömagok
• Zöldségfélék, virógmagok, dughagymók
• Viróghagymók, rózsatövek, bioburgonyók
• Tavaszi lemosó vegyszerek
• Rovarölök, gombaölök, növénytópok
• Permetezök, fünyírók, lóc!űrészek

• Kézi szerszómok, szegek, csavarok
• Kólyhók, kandallók, gózégök
• Gumicsizmók, esöruhók, védökesztyűk

• Szivattyúk, tömlök, csatlakozók
• Fóliók, műanyag óruk, konyhai eszközök

- • Festékek, ecsetek, hígítók
• Titón siliconok, purhabok, ragasztók
• Elemek, izzók
• Alu létrók, talicskók, kertészeti eszközök

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

06-66-386-274.

.AGItO
ÁItUDÁZ

Egész évben vá~uk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolításM klimatizált étter
münkben 70 főig.

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolításM vállai
juk a teljesen klimatizált Híd
fő étteremben 160 főig.

/"

ppszq;1(
Panzió és ~tterem

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

E-maii: feszekpanzio@mail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

VÁROSOtII<, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület *

Főszerkesztő: Iványi László * Szerkesztőség címe: 5502 Gyomaendrőd. Fő út l. Tel., Fax: (66) 283-940 (20) 9457-843 varosunk@gmail.com *
Szerkesztők: Cs. Szabó István. Polányi Éva. Sóczó Géza. Dr. Szabó Béla. Dr. Szonda István * Lapzárta minden hónap 20. napján *

Felelős kiadó: Vaszkó András * Megjelenik minden hónap első hétvégéjén. Interneten minden hónap elsején"
MÜVELÖDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHF!l495/BÉ/l995." HU ISSN 1586-3689 "készült: (70) 566-39-88

Interneten: http://www.szentgellert.hu * E-maii: varosunk@gmaiJ.com
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fi keresztcíny nemzeti gondolat hírnöke
XVIII. évfolyam 3. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat *

Ára: 180 Ft

2011. március

A tartalomból:
PETŐFI SÁNDOR: NEMZETI DAL

Köször.et az l %-ért - 9. oldal

A tavalyi I%-os listát az idén is közzé
tesszük.

Kérjük a kedvezményezetteket, ha va
lamilyen változás állt volna be adataikban,
jelezzék szerkesztöségünknek.

Minden gyomaendrödi közhasznú ci
vil szervezet I%-ra vonatkozó kéreImét
szívesen közzé tesszük az 5. oldalon látha
tó formában.

Rendezvénynaptár - 4. oldal

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület
felhívása - 2. oldal

Gyomaendrődön jártak a nagyenyedi
labdarúgók

- polgármesterek kezdörúgása - 12. oldal

Bö!csődeavatásEndrődön

- írás 5., képek - 20. oldal

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! -
A magyarak istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,

Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk'

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk'
Ide veled, régí kardunk'
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A ma9yar név megint szép lesz,
Mélto régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot'
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk'

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk'

(Pest, 7848. március 73.)
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Kedves Endrődi Barátok!

VÁROSUNK

Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Büszkeségeink!

20 ll. március

Az Endrődiek Baráti Köre 20] I. március 26-án, 10-17
óra között tartja meg szokásos budapesti összejövetelét, éves
közgyülését. Szeretettel várjuk tagjainkat, de rajtuk kivül más
és újabb érdeklődőket is, akik számára Endrőd neve kedvesen
cseng.

A tavaly kipróbált helyen szervezzük a találkozót. Címe:
1054 Budapest, V. Alkotmány u. 9-ll.
"Alma Mater" étterem (Parlamenttel szemben, bejárat: Sze

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

baton ingyen parkolási lehetőség közvetlenül a vendéglő mel
lett.

Vonattal érkezők, Keletitől: 2-es Metró-Kossuth tér; 78-as
Trolibusz-Szemere u.; Nyugatitól sétálva. Valamint 2-es villa
mos, 15-ös busz. stb.

Előrendelés módján háromféle menüből lehet választani,
2000 Ft-os áron:

A. Sertéspörkölt galuskával, savanyúság díszítéssel + somlói
galuska.

B. Sokmagos csirkemell vegyes körettel, savanyúság díszítés
seI + somlói galuska.

C. Rántott sajt körettel + somlói galuska.

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a találkozón, telefonon
vagye-mail-en jelentkezzen be legalább egy héttel a fenti idő

pont előtt. A buszrendelés, a vendéglő és a szervezők számára
is fontos, a jelentkezők létszámának ismerete. (Természetesen
bejelentkezés nélkül is mindenki szívesen látott vendég.)

Elérhetőségeink:

Endrődön: Ladányi Gáborné 1: 66-611-311 E-maiI:
margi tV(ii) Ilbermai l. hu

Fülöp Imréné Kati, 1: 06-66-284-435; M: 06-30-662-8551
Továbbá: Tímár Imre elnök: T/F:06-1-326-7567; M:06-20

942-9331; E-maiI: timarimrev@gmaiJ.com
Szabó Béla vezetőségi tag: T IF: 06-1-326-6753; M: 06-20

976-6322; E-maii: pille.l@t-online.hu

Budapest, 20 ll. február 20.
Baráti üdvözlettel: EBK vezetősége

BABETTA segédmotorkerékpár jó állapotban családi okok
miatt sürgősen ELADÖ. Érdeklődni: 06 70 566-3988.

FELHÍVÁS - Az 50-es években a varjasi új iskola előtt állt
egy feszület. Többen emlékeznek rá, hogy ott volt, de senki nem
tudja,mikor tűnt el, és hová lett. A 60-as évek elején készült
fényképen már nem látható. Ha tudja valaki, mi lett a kereszt
sorsa, vagy esetleg van valakinek olyan régi fotó a birtokában,
amelyen még látszik a feszület, kérjük, jelentkezzen. .

Fülöp Zoltánné Takács Agnes
agnes.takacs55@gmail.com

A Gyomaendrődi Asztalitenisz Klub tagjai értesítik az Éjsza
kai Pingpong program érdeklődőit, hogy az eddigi összejövete
lek helyszíne megváltozott. Az Endrődi Közösségi Ház helyett

20 ll. február l-től rendszeresen a Rózsahegyi Kálmán Ál
talános Iskola tornatermében, minden pénteken 19:00-órától
23.00-óráig lesznek megtartva az asztalitenisz és más játékok
programjai.

Pingpongozás, csocsózás, darts, pókerezés
várja a kulturáltan szórakozni vágyó fiatalo
kat.

Érdeklődni lehet: BOHÁK János kIubve
zetőnél. Mobilszáma: 06-70/520-99-07

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNKI

20 ll. f~bruár l4-én nagy öröm érte kis közösségünket. A
Napsugár Ovodák gyermekei kiváló helyezésekkel tértek haza
a "Merj a legjobb lenni" tehetségkutató verseny Gálaműsoráról.

Kis Otília: Logika 1. helyezet, Rajz V helyezet (Fő úti óvoda)
Fekete AIíz: Logika II. helyezet, Rajz II. helyezet, Természet

ismeret II. helyezet (Fő úti óvoda)
Szurovecz Szabolcs: Természetismeret II. helyezet (Fő úti

óvoda)
Balogh Cintia: ~ogika IV helyezett (Szabadság úti óvoda)
Lovas Katalin: Enek V helyezett (Szabadság úti óvoda)
Ezúton is szeretnénk gratulálni gyermekeinknek!ll!

A Napsugár Óvoda dolgozói

Téma: A természetes környezet. környezetünk és bolygók: a Föld védelme.
Versirásra invitaljuk a varos valamennyi alkotószellemű,idős nyugdíjas lakosat'
Mindenki, aki kedvet érez az írashoz, a témaval kapcsolatos gondolatait vesse
papirra'

A természet varazsat ontja bőven.

A fűben, a virágban és kőben.

6 nincs a földön oly silany anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgaina javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna rész,
Ha balga módra véle visszaélsz!

'(William Shakespeare: Rómeó és Júlia)

A verseny feltételei:
- a pályázó a Térségi Szocialis Gondozasi Központ ellatottja legyen
- vagy 60 éven felüli gyomaendrődi lakos

A pályamunkát illetően sem formai, sem terjedelmi megkötés nincs. A munka
kat nyomtatott, illetve jól olvasható, írott formaba kérjük benyújtani. A műve

ket kérjük névvel, címmel, elérhetőséggel ellátni valamit feltüntetni: A FÖLD
NAPJA.

A művek leadásának határideje: 2011. április 5.

Apályamunkák leadhatók:
Endrődi részen: Gyomai részen:

- Rózsakert Idősek Otthona. - Ószi Napsugár Idősek Onhona,
- Szt. Imre Idősek Otthona (Óregszőlő), - Ószikék Idősek Otthona,
- Nyugdíjas Klub. -l.Sz.ldősek Klubja.
- S Sz. Idősek Klubja, - Oszidő Nyugdijas Klub,
- Tímar Máté Fiókkönyvt,ir, , - Hatar Győző Városi Könyvtar

A műveket a zsűri értékeli és az alkotók elismerésben részesülnek.
A pályazat eredményhirdelésére 2011. aprilis 21-én a Halar Győző Városi
Könyvtárba kerül sor.

Tovabbi informació kérhetö: Öszi Napsugár Idősek Otthona
Telefon: 06-20/938-98-07, munkanapokon 8-15:30-ig
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miről döntött a Képviselő-testület februárban,
Február hónapban két alkalommal is ülésezett városunk Kép

viselő-testülete.

2011. február IS-én megtartott rendkívüli ülés tartalmából:
A Képviselő-testület számára minden évben az egyik legsar

kalatosabb pont a költségvetés tervezetének megvitatása, illetve
elfogadása. A 20 ll. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi elő

írásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával
indult, majd a bizottsági ülésen elhangzott vélemények, valamint az
intézményvezetők javaslatai figyelembevételével folytatódott.

Városunk költségvetési koncepciójának készítési időszaka az
előző évekhez viszonyítva jóval később kezdődött, mivel az őszi

választások miatt csak november ll-én került fel a Pénzügyminisz
térium honlapjára a Magyar Köztársaság 20 ll. évi költségvetéséről

szóló törvényjavaslat, melyet az Országgyűlés 2010. december 23
án fogadott el.

Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja

GyomaendrődVáros Önkormányzatának Képviselő-testületea
város közigazgatási területén működő óvodákban és általános is
kolákban a 201112012-es tanévre történő beíratást 2011. április 4.
5. 6. napokra rendeli el. A beíratás a helyben szokásos módon fog
történni a kijelölt napokon.

Az óvodák és az általános iskolák kötelesek a beíratás időpontját

legalább harminc nappal korábban közzétenni.

Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása

A város Önkormányzata a 20 ll. évi költségvetési rendeletének
elfogadásával egy időben pályázatot ír ki támogatási alapokra.

2011. évben az Ifjúsági alap megszüntetés re került, a Sport-és
Civil támogatási alap felhasználható kerete fix összegben kerül
meghatározásra, a Sport alap 15.000E Ft összegéből kötött felhasz
nálású támogatások:

2. Táblázat
Bevételek alakulása:

- Előző évhez képest normatív állami támogatás összege csök
kent, melynek oka: ellátotti és tanulói létszám csökkenése,
pénzbeli szociális juttatás összegegének 20 l O. évhez képest
16.000 E Ft-tal való csökkenése

- Településünket megillető személyi jövedelemadó összege az
előző évhez képest szintén jelentősen (közel 48.000 E Ft-tal)
lecsökkent

- A helyi adóbevételek betervezett összege is összességében
csökkenést mutat 20 l O. évhez viszonyítva

- Betervezett saját bevétel is csökken (kamatbevétel - csökken
a leköthető források állománya, illetve a kamatláb mértéke is
-, bérleti díj bevétel)
Városunk költségvetésében a működési hiány 160.000 E Ft
volt, a cél ezzel szemben egy működési hiány nélküli költség
vetés elfogadása, hitelfelvétel nélkül

Hiány csökkentés eszközeinek alternatívái:

a. Diáksport 1.000 E Ft

b. Gyomai-és Endrődi pálya fenntartása 500 E rt
c. Ovodai sportnap megrendezése 200 E Ft

d. Testvérvárosi és nemz. Sportkapcs. és komm. l. 300 E Ft

e. Tartalék 400 E Ft

A Sport Alap pályázható összege 11.600 E Ft.
A Civil Alap fix összege 3.700 E Ft. összegébő[ kötött fel haszná-
lású támogatások:

a. A Városi Képtár működési támogatása. 629 E Ft

b. Irodalmi, kult. Mű, turiszt. Kiadvány 629 E Ft
támogatása

A Civil Alap pályázható összege: 2.442 E Ft.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók megjelennek Gyomaend
rőd Önkormányzatának honlapján: www.Gvornaendrod.huillet
ve érdeklődni lehet személyesen és telefonon 'is hivataluknál.

Kiadások alakulása:

- Létszámleépítés, illetve átcsoportosítás
- Szerkezetátalakítás

- Intézményeknél (oktatási intézmények átalakítása, köz-
ponti konyha kialakítása a Térségi Szociális Gondozási
Központban, tálalókonyhák kialakítása)
Gazdasági társaságoknál (Non-profit tevékenységek és
piacorientált feladato k különválasztása)

Az intézmények a 20 l O. évi vagy az alatti önkormányzati ki
egészítő támogatásban részesülhetnek
Civil (3.700 E Ft ebből pályázható: 2442 E Ft), sport (l5.000
E Ft ebből pályázható 11.600 E Ft) és rendezvényalap (6.000 E
Ft) összege csökkent az előző évhez képest

- Kötvény törlesztése 20 ll. évben kezdődik (március 31-én és
szeptember 30-án), összege a CHF árfolyam függvénye (kb.
176.000 E Ft)
Felújítási és fejlesztési kiadások finanszírozására 250.000 E Ft
került kijelölésre a kötvényből

222.000 Ft+ÁFA
659.489 Ft+ÁFA
881.486 ft+ÁfA

Fő út Bartók Béla utca gyalogos-átkelőhelyépítése

Tájékoztató Idegenforgalmi Alap pályázat kiírásának
elmaradásáról:

Tiszt~lt Választópolgárok!

Lehóczkiné Timár Irén képviselő

Gyomaendrőd Város Önkormányzata lakossági kérések miatt
gyalogos-átkelőhelyépítését kezdeményezte a fent nevezett utcák
találkozásánál. A helyszíni bejárás 20 l O. szeptember 30-án megtör
tént, az illetékes hatóságokkal lezajlott egyeztetések után hamaro
san elindul az engedélyezési eljárás.

Tervezési díj:
Kivitelezési díj:
Összesen:

2007. évben a Képviselő-testület Idegenforgalmi Alap létreho
zásáról döntött, az alap forrásául a tárgy évet megelőző év idegen
forgalmi adóbevétel Képviselő-testület által meghatározott része,
a befizetett pályázati díjak, illetve az előző éves keret maradvány
összege, amely mindenkor a tárgy évre vonatkozó költségvetésben
kerül elkülönítésre.

A Képviselő-testület az elfogadott 20 ll. évi költségvetési rende
letben forrást erre a célra nem jelölt ki, az előző évről maradvány
összeg nem volt, így a pályázat kiírására 20 ll. évben nem kerül sor.

4.026.207 E Ft
4.026.207 E Ft
2.359.394 E Ft

69.015 E Ft
789.978 E Ft
807.820 E Ft

Önkormányzat bevételeinek főösszege:

Önkormányzat kiadásainak főösszege:

Működési kiadás összesen:
Felújítás összesen:
Fejlesztés összesen:
Tartalék összesen:

A konstruktív hozzászólásokat követően 2 nem szavazattal ke
rült elfogadásra a Polgármester által beterjesztett 20 ll. évi költség
vetése városunknak.

-
Értesítem Önöket, hogy 20 ll. március 18-án 8h-ll h -között

meghallgat~st tartok Endrődön a Kirendeltség Házasságkötő

termében. Erdeklődésükreszámítok.

A február 24-i ülésen a polgármesteri beszámolót követően 34
napirendi pontot tárgyalt a Képviselő-testület

Tisztelettel: Lehóczkiné Timár Irén
8. számú vk. képviselője
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1949 őszén átjelentkezett Sopronba a Műszaki Egyetem
re, az akkor induló FöldmérőmérnökiKar nappali tagozatára.
1953-ban diplomázott és az Egyetemen maradt, a Geodéziai
Tanszéken dolgozott tanársegédként 1959-ig.

Gellai István
1927-2008

Geodézia és kartográfia 2009/5

1953-ban megnősült, két kislánya született 1954-ben és
1956-ban.

1959-ben a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat
tól ajánlatot kapott, hogy szervezzen Sopronban egy állandó
kirendeltséget.

1959. január l-tól április 30-ig félállásban vezette az ak
kor megalakult 5 fős kirendeltséget. 1959. május l-tól már
főállásban dolgozott a Vállalat soproni kirendeltségén, amit
később osztállyá fejlesztett. 1960-ban csoportvezetöi, majd
1961-től osztályvezetóí kinevezést kapott.

A soproni irodához csatol ták a Györben már múl<ödő

csoportot, és később Keszthelyen és Szombathelyen is meg
alakultak a kirendeltségele így a 3-as osztálya vállalat egyik
legnagyobb létszámú osztálya lett. Ez idötől kezdve olyan,
országosan kiemeit beruházások geodéziai munkái készültek
irányításával, mint a Balaton-part felmérése, a Dunakiliti víz
lépcső kitűzése, és számos község, város újfelmérése, közmű
felmérése.

Részt vett Sopron város műszaki vonatkozású életében is.
A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület soproni csoportjának
vezetőségi tagja volt. Ezen időszak alatt az Egyesület nagyon
aktív volt, számos helyi, országos és nemzetközi rendezvényt
szervezteIc Tagja volt még a városban mú1<ödö Városszépítő

Egyesületnek is.

Nagyon agilis, jó szervező volt, szerette a vitát, időnként

provokálta is. Megértő és segítőkész volt embertársaival és
beosztottaival szemben.

Sajnos, egészségi állapotával sokat küzdött, majd 1987
ben kérte nyugdíjazását. Nyugdíjas éveit szerető családja kö
rében töltötte. 2008. október 6-án 81 éves korában hunyt el.

új kenyér íze. Icpngő könny SÓiil.
öröm-k,lca~,ís. lelki I<,íb,l-kő ..
lsten :i1djoil l Tc légy végső :i1mllnk.
s iv,ldék<llnkbil szebb Jövő l

Tím:lrM,ili:

"7lillilöld: I~ök>ő. majd koporsó!
"dlkr<i1I,I'; d I1C'~y (,,;1:11 felőli

/\I1Ydl1yclwd biIIYOt;k"111 ieiöli
r,' Vd~;y d kl I hó s d IdVdszi zúld.

1927. május 2-án született
Endrődön (a mai Gyomaendrő

dön). Elemi iskoláit is Endrődön

végezte.
l 946-ban Budapesten a

Schmidt és Császár malomban
helyezkedett el és ott dolgozott
l 949-ig. Ez időszak alatt különbö
ző tanfolyamokon vett részt, elvé
gezte az Állami Műszaki Főiskola

előkészítő tagozatát, szakérettsé
git tett, majd felvételt nyert a Fő

iskola Élelmiszervegyész szakának
esti tagozatára.

A munka mellett tanult, de egészségileg nem bírta a sok
laboratóriumi foglalkozást, a sok jegyzetelést - tankönyv nem
volt -, ezért mindezek arra ösztönözték, hogy szakmát változ
tasson.

FELHívÁS
Tisztelt Olvasóink! Gyomaendrődön 2012-ben ismét megrendezzük a Gyomaendrődiek Világtalálkozója immár 5. alkalommal. Ha van olyan

elszármazott ismerősük, aki 2009-ben nem kapott meghívást, kérjük, jelezzék azt a Polgármesteri Hivatal Titkárságán a 06/66-581-232-es
telefonszámon, vagy a tothkatalin@pmhiv.gyomaendrod.hu e-maii címen. (5zerk.) .

2011. március-áprilisi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

11.4.-111.4; Alkotó Kezek Kézimunka kiállítás Endrődi Népház; Endrőd, Blaha L. u. 21. F. Nagy Lajos: 06-30-6178-910
12-16 óra. M. Katona J.M.K: 06-66-283-524
nap.

11.4.-111.13; Felemelő Század A paraszti polgárosodás Endrődi Népház ; Endrőd, Blaha L. u. 21. Katona József Művelődési
tárgyi világa, vándorkiállítás Központ; 06-66-283-524

III. 10; 10 óra "Őszidö" Nyugdíjas Klub Nőnapi és március Katona József Művelődési Központ, Katona József Művelődési
15-i rendezvénye Gyoma, Kossuth u. 9. Központ; 06-66-283'524

III. ll; 10 óra Márc.15. ünnepség, Hunyán. Gyomaendrődi MűvelődésiHáz Hunyai Polgármesteri Hivatal
Szt. Gellért Katolikus Alt. Iskola előadása 5555 Hunya, Rákóczi u. 28. 06-66-294-14 l

111.15; 10 óra Városi Ünnepség Gyoma, Szabadság tér Katona József Művelődési
Központ; 06-66-283-524

111.22; 10óra Sivatagi Show, a szegedi Miniszínház Katona József Művelődési Központ, Katona József Művelődési
gyermekelőadása. Belépődíj: 300,-Ft Gyoma, Kossuth u. 9. Központ; 06-66-283-524

III. 22; 14 óra A Fehér farkas, a szegedi Miniszinház Katona József Művelődési Központ, Katona József Művelődési
gyermekelőadása. Belépődíj: 300,-Ft Gyoma, Kossuth u. 9 Központ; 06-66-283-524

III. 30.-IV. Ol. XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál és Gyomaendrőd, 5elyem u. 124. Katona József Művelődési K
X. Suttyomba Népzenei Fesztivál (Bethlen isk. udvar, L1DL mögött.) 06-66-283-524

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. 5zerkesztőség
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DAO P-4.1.3/B-09-2009-00 15 azonosító számú "Bölcsődei fé
rőhely kapacitás bővítése új bölcsőde építésével, esélyt teremtve a
korai szocializációra, a gyermekek napközbeni ellátásának bizto
sításával, a családok megélhetési gondjainak enyhítése a munkába
állás lehetőségének megteremtésével" című projektzáró rendezvé
nye a GYERMEKLIGET Nonprofit Kft.-ben.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket
projektzáró rendezvényünkön, illetve az új bölcsőde megnyitó
ünnepségén. Külön köszöntöm Toldi Balázs alpolgármester urat,
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő asszonyt, aki Várfi Andrást, vá
rosunk polgármesterét képviseli. Sajnos polgármester úr más el
foglaltsága miatt nem tud jelen lenni.

Köszöntöm Iványi László plébános urat.
Köszöntöm a város képviselő-testületénektagjait, az osztály

vezető asszonyokat, az iskolák igazgatóit, intézmények vezetőit és
mindenkit, aki elfogadta meghívásunkat, és megtisztel jelenlétével.

Továbbá köszöntöm városunk jegyzőjét, Dr. Csorba Csaba
urat, valamint a működési engedélyünket kiadó Mezőberényváros
aljegyzőjét, Frey Mihály Urat.

Egy régi dédelgetett álmunk valósult meg ezzel az új intéz
ménnyel, terveztük, beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne egy
bölcsi itt az óvoda udvarán, hisz a testvér gyermekek szüleinek és a
környező kisgyermekes családok számára is igen nagy könnyebb
séget jelentene a két intézmény közelsége.

2008-ban történt az első pályázati kiírás, amelyre felfigyeltünk
- ezt sajnos forráshiány miatt elutasították.

Az új lehetőségre 2009-ben benyújtott átdolgozott, kibővített

pályázatunk DAOP-4.1.3/B-09-2009-00 15 azonosító számon "Böl
csődei férőhely kapacitás bővítése új bölcsőde építésével, esélyt
teremtve a korai szocializációra, a gyermekek napközbeni ellátásá
nak biztosításával, a családok megélhetési gondjainak enyhítése a
munkába állás lehetőségének megteremtésével" címen már sikeres
lett. Először el sem hittük, hogy hozzáfoghatunk terveink megva
lósításához.

Ilyen nagy horderejűpályázatot még nem írtunk és nem is kivi
teleztünk eddig. Azért mondom többes számban, mert a megvaló
sításhoz több ember segítségére, munkájára volt szükségem.

Itt fontos megemlítenem Márjalaki Józsefet, az Endrőd és Vi
déke Takarékszövetkezet Endrődi Kirendeltségének vezetőjét, aki
a pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetre adotl
biztosítékot, áthidaló hitel formájában, mivel a pályázat utónnan
szírozású volt.

Hálásan köszönöm munkatársaimnak és közvetlen kartárs
nőmnek, Porubcsánszki Sándornénak a munkáját, hisz Ö volt köz
vetlen segítségemre a pályázat írásától a megvalósításig, és a pályá
zat elszámolása során felmerülő feladatokban is.

A kétszeri közbeszerzés és egyéb huzavona után 20 lO. szeptem 
ber 6-án megkezdődhetetta kivitelezés.

A közbeszerzés nyertese az INSULA BAU Kft. lett. Vállalásuk
hoz híven még 2010. december 9-én átadták az épületet, szinte hi
hetetlen volt számomra, hogy kész van.

Munkájukkal meg vagyok elégedve, precízek, pontosak voltak,
nem zavarták az óvodai életet, hisz a kivitelezés alatt is végig műkö

dött az óvoda. Köszönöm az építkezésen dolgozóknak is.
Kedves Vendégeim, majd látni fogják a szép bútorokat, melyek

Vajda József asztalos munkáját dicsérik. Köszönöm, hogy ponto
san, határidőre elkészített minden bútort.

A további felszereltséghez még igen sok mindenre volt szükség,
többek között játékokra. A beszerzésben nagy segítségemre volt a
COLOR-shop Papír és Játékbolt vezetője, mert nem csak teljesítette
a kivánságainkat, de anyagilag is támogatott igen nagy árenged
mény formájában.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani
Várfi András polgármester úrnak, az előző Képviselő- testület és a
jelenlegi Képviselő-testület tagjainak, hogy elképzelésünket táma
gatták, és ezáltal létrejöhetett ez a szép, új modern intézmény.

Köszöntő beszédemet az alábbi gondolatokkal szeretném zárni:

Töltse be boldog gyermekzsivaj a bölcsődét,

Mert a szeretetünk kifogyhatatlan,
A türelmünk határtalan,
A gyermekek játékossága bennünk van,
A mosoly, a simogatás mindig nálunk van.

Szabó Istvánné
intézményvezető

Lehóczkiné Tímár Irén képviselő:

A város Képviselő-testületének nevé
ben szeretettel köszöntök minden kedves
meghívott Vendéget, Szülőket, Intézmény
vezető asszonyt, Alkalmazottakat, Érdeklő
dőketl

Várfi András polgármester úr elfoglalt
sága miatt nem tud részt venni a bölcsőde

avató ünnepségen, így most ezt a feladatot
átruházta az Oktatási Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságára, mely fel
kérésnek nagy örömmel teszek eleget.

Gyermeket nevelni - embert nevelni 
felemelő és egyben nehéz feladat, ami min
den nap új kihívások elé állítja a pedagó
gusokat, nevelőket, gyermek-gondozókat,
szülőket egyaránt.

A bölcsődék ma ismét fontos szerepet
kaptak, hiszen sok édesanya anyagi okok
ból nem engedheti meg magának, hogy
hosszabb ideig otthon maradhasson gyer
mekéve!, míg mások csak alkalmanként ve
szik azt igénybe.

Természetesen egyetlen bölcsőde sem
kelhet versenyre a családdal, nem is ez a

szándéka, de a szülőknek sajnos nem min
dig adódik választási lehetősége.

Hazánkban különböző ellátási formá
ban támogatja ugyan az állam a családo
kat, de sok esetben ez nem pótolja a kiesett
keresetet, így az édesanya kénytelen rész
vagy teljes munkaidőben újra munkát vál
lalni. Ez esetben, ha nincs segítő családtag,
a bölcsőde jelenti az egyetlen lehetőséget.

Feladatát tekintve:

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény,
amelyalaptevékenysége keretében napköz
beni ellátást nyújt a gyermekek számára. A
legfontosabb feladata, hogy az életkori sajá
tosságokat figyelembe véve gondoskodj on
a három éven aluli gyermekek gondozásá
ról és neveléséről, valamint elősegítse testi
szellemi fejlődésüket.

A gyermekek életének első három éve
döntő fontosságú. Ebben az· időszakban
megy végbe a legtöbb változás. Elsajátítják
a beszéd, a járás képességét, megtanulnak
alkalmazkodni környezetükhöz. Ez a há
rom év adja meg egész további életük alap
ját, ezért a bölcsődés gyermekek gondozása
és nevelése komoly, felelősségteljes feladat.

Az első bölcsődét 1844-ben Franciaország
ban alapították. Az első magyar bölcsőde

pedig Pesten nyílt meg 1852. ápr. 21-én.
Létrejöttében nagy szerepe volt Fromm Pál
orvostudósnak és Forrayné Brunszvik Júli
ának, a Pesti Bölcsődei Egylet választmányi
elnöknőjének.A II. világháború után a nők

tömeges munkába állásával a bölcsődék

száma ugrásszerűen emelkedett, de ebben
az időszakban a megőrzés és a kórház jelle
gű ellátás volt jellemző.

1970-ben megalakul t a Bölcsődék Or
szágos Módszertani Intézete a (BOMl).
Ez minőségi változást jelentett a bölcsőde i
ellátásban: Az egészségügyi szemléletmód
mellett a pedagógiai, -pszichológiai szem
léletmód térhódítását hozta magával. Igy
már, a bölcsőde gyermekjóléti, - családse
gítő, -szociális,- egészségügyi, - nevelési, 
egészségnevelés i és gyermekvédelmi, - ezen
belül preventív funkciókat tölt be, a családi
nevelés elsődlegességét elismerve, azt ki
egészítve és tovább építve, szorosan együtt
működve a családdal.

folytatás a 9. ,fényképek a 20. oldalon
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MÁRCIUSI MISEREND MÁRCIUSI ÜNNEPEK

A katolikus oldalakat szerkeszti: lványi László tb. 'kanonok, plébános

Az 1935-ös endrődi csendőrsortűzáldozatairól március 20
án, vasárnap az esti misén emlékezünk meg. Mise után kime
gyünk az emlékműhözkoszorúm i, gyertyát gyújtani.

Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 17 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor
Nagyböjt péntekjein 5-kor keresztút

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Március J3-án és 27-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt IO-kor

Kedden, elsőpéntekenés szombaton este 5-kor
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise

Nagyböjt péntekjein fél 5-kor keresztüt

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor, hétköznap szerdánként este 5-kor

Nagyböjt péntekjein 5-kor keresztút

A család mint a társadalmi megújulás forrása

6. vasárnap:
7. hétfő:

8. kedd:
9. szerda:

13. vasárnap:
19. szombat:
20. vasárnap:
25. péntek:
27. vasárnap:

Évközi 9. vasárnap
Szent Perpétua és Szent Felicitász vértanúk
Is tenes Szen t János
Hamvazószerda
Nagyböjt l. vasárnapja
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária Jegyese
Nagyböjt 2. vasárnapja
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Nagyböjt 3. vasárnapja

Tisztelt Gyomaendrődiek'Kedves Katolikus Hivekl

Gyomaendrőd,20 ll. február 12.

A Jézus Szíve Plébánia nevében köszönettel:
Gellai Imre gondnok

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ köszönetet mond azoknak a
magánszemélyeknek, akik az elmúlt évben a személyi jövedelem
adójuk egy százalékát az egyház részére ajánlották fel. Az idén is
kérjük katolikus hiveinknek és mindazoknak a támogatását, akik
jövedelemadójuk egy százalékával segíteni szeretnék egyházunk
hitéleti, karitatív és nevelő tevékenységét.

Felajánlásukat a 0011 technikai számra tehetik meg, melyért
előre is hálás köszönetet mondunk.

Az est folyamán megértettük,
hogy mivel a család a társadalom
alapvetö kis sejtje: ott kezdődik

minden. Férj és feleség párbeszé
dében, a családi kommunikációnál,
a kölcsönös szeretetnél, egymás
tiszteleténél. Ha kicsiben megújul,
hozzájárulunk a nagy, a társadalom
megújulásához.

Akkor lássunk hozzá, vagy foly
tassuk, ha már valaki elkezdte.,

leteiket.
igy alakul a kölcsönösség és

párbeszéd kultúrája, mely bölcsője a
részvételi demokráciának,

Társadalmi szinten szükség van
jó családtámogatási és ellátó rend
szerre.

A Gyomai Jézus Szíve Katolikus Templom tetejét borító pala
tönkrement. Sajnos ez az 1878-ban épített páratlan szépségű épület
több helyen beázík. Az elmúlt évek próbálkozásai, kisebb javítá
sok nem oldották meg az épület állagát veszélyeztetőgondot, ezért
gyűjtést szervezünk épített örökségünk részét képező templomunk
megmentésére.

Egyházközségünk képviselő testülete nevében kérünk minden
kit, hogy lehetőségeihezmérten anyagilag támogassa kezdeménye
zésünket l

Bankszámlaszámunk: OTP 11733120-20007717 (megjegyzés:
tetöfelújítás)

Személyes befizetési lehetőség, az egyházi hozzájárulások befi
zetése: minden kedden 14 - 16 óráig a gyomai plébánián. (Mátyás
király u.I.)

Kérjük a kedves Híveket, segítsék munkánkat személyes példá
vaj és közbenjárással'

fejlettségüknek és érettségüknek
megfelelően a családi kupaktanács
ba megbeszélni az anyagi ügyeket.
Igy lassan a gyermek belenö abba,
hogya pénzt hogyan kell beosztani)

Ma a családok sokszor a pénz
ügyeiket spontán módon beszélik
meg a TESCO-ban és a nagyáruhá
zakban a pult előtt. Tudják, hogy
nincs pénz a megkivánt árura, de
mivel most látják, megveszik. Nincs
közös tervezés. Ezért van szükség a
tervszerű és rendszeres családi ku
paktanácsra, ahol a család közösen
alakitja ki a saját értékeit, elveit, a
családi könyvelését, a havi értéke
lést, a döntéseket ... Es szükség van
a családos közösségekre, ahol a
családok úgy segitik egymást, hogy
továbbadják a tapasztalataikat, öt·

segitése, a javak megosztása, infor
mációk cseréje.,.) nemcsak a család
ban, hanem a családok között is.

Ma a családban gyenge a kom
munikációs kultúránk. Spontán a
kommunikáció, kevés a tervszerűség

benne. Ahogy régen természetes
volt, hogy hogyan kommunikáljuk
a családban történő dolgokat, ma
a gyors változások következtében
nem tudjuk felgyorsitani a kommu
nikációt. Tipikus példa erre a net
használat. A gyerekek gyorsabban
fogják a "net" világát, a szülők nem
tudják már olyan gyorsan követni,
de nem mondhatják azt, hogy nem
kezelem ezt a problémát. Meg kell
találni a megoldást, nincs kitaposott
út és recept.

A jól működő család-minták hi
ánya fokozottan szükségessé teszi a
kreatív párbeszédet.

Milyen a tervszerű kommuniká·
ció) Közösen kialakitott szabályokat
kell létrehoznunk:

- lelki beszélgetések
- családi társalgási alkalmak
- családi kupaktanács
- ünnepek, rituálék
Milyen a pénzkezelés? Tradici

onális minta: férj keres, feleség be
osztja

Ma a kölcsönösségi mintára van
szükség: együtt tervezni és együtt el
lenőrizni a kiadásokat. (Ha nagyobb
az együttműködés, több a konfliktus
lehetöség, de nagyobb a lelki nyere
ség, ha senki sem ragaszkodik a saját
gondolatához, hanem közösen ala
kitják ki a "mi" véleményéti)

Milyen a pénzkezelés a szülö
gyerek kapcsolatban?

Tradicionális minta: "Te csak ta
nulj!" (A szülő akár külön munkát is
vállal, agyon dolgozza magát, hogy
a gyerek ne is vegye észre az anya
gi nehézségeket és csak a tanulásra
figyeljen. Lassan azonban a gyerek
észreveszi, hogy szülei ingerléke
nyebbek, fáradtabbak, mert nincs
pénzük. Munkát vállal, hogy ne ter
helje a szüleit, de egyre nagyobb a
távolság közöttük, nincs megértés,
pedig mindenki szeretni akarja a
másikat)

Kölcsönösségi minta: "Gyere te
iSi" (A szülők meghivják agyerekeket

Megváltozott világunkba már
nem lehet visszahozni a tradicioná
lis családi életet, ahol együtt éltek
és segitették egymást a generációk.
Régen mindent a családban a szüle
itől kapott és tanult meg a gyermek,
csak írni, olvasni kellett megtanulni
az iskolában. Ma szolgáltatásként,
a családon kivül kapjuk meg az iro
dalmat, a művészetet, de sok más
tudományt is. Egyre jobban látszik,
hogy igény van arra, hogy pl. a régi
polgari szalonokhoz hasonló, kitági
tott családi körökben ismerjünk meg
müvészeti alkotásokat és a bemuta
tók után beszélgethessünk ezekről.

Ez csak egy példa, de látszik, hogya
mai ember más formát keres igényei
kielégitésére, mint amit ma kap.

Az agykutatók állítják, hogy az
ember nem kis önző ösztönlényként
születik. Viselkedésében pici gyer
mekkorában látható, hogy jelen van
a kölcsönösségI. minta, Ezt a szülők

nevelése aztán jó vagy rossz irányba
terelheti.

Segiteni kell a családokat, hogy
felismerjék a problémáikat, tudatára
ébredjenek, hogy képesek megolda
ni azokat, és megszerezzék az ehhez
szükséges felkészültséget.

Egy fiatal fészekrakó párnak is,
de valójában mínden házaspárnak
megvan a képessége arra, hogy
megoldja a problémáit. De ehhez
fejlesztenie kell saját belső felké
szültségét, a külsőket pedig integ
rálnia kell a sajátjaihoz és ezt elér
hetővé kell tennie mások számára is.
Minden családnak ki kell alakitania a
saját szokásait, melyek a gazdálko
dására, az egészségére, a környeze
tére, a média használatára ... vonat
koznak.

Ma nagyon gyorsak a társadalmi
változások, melyekre lassan tudunk
csak adaptálni. Az előző generációk
mintái már nem működnek.Szükség
van arra, hogy alapvető együttmű

ködési elvek alakuljanak ki (egymás

Dr Tóth Pál, a Szabadegye
tem vendégelöadója egyébként
az Instituto Universitario Sophia
Loppiano (FrienzeJ egyetemi oktatója.
A február 22-iki előadásából idézünk
fel gondolatokat.
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Prevenciós program iskolánkban

Iskolánk a második félévet komoly témával indította a 7-8.
évfolyam számára. Kádár Magdolna iskolavédőnő segítségével
droggal, dohányzással, alkohollal kapcsolatos megelőző program
ba kezdtünk. Szükségét látjuk ennek, hiszen napjainkra minden
időszakot meghaladó mértékben terjedt el a kábítószer-fogyasztás
és a kereskedelem. A kilencvenes évek eleje óta folyamatosan nő a
drog túladagolásban meghalt 18 és 30 év közötti fiatalok száma. A
középiskolásoknak több, mint a fele kipróbált már valamilyen - a
komoly szerek előfutárának tekinthető - könnyü drogot. Ezek, saj
nos tények. Igyekszünk ez ügyben is gyermekeink érdekében tenni,
hogy rájuk már biztonságosabb jövő várhasson azáltal, hogy fele
lősségteljesen tudnak dönteni adott helyzetekben.

Élményeink a :="iget fürdőben

"Mertünk a legjobbak lenni"

A mi iskolánk is részt vett a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
tehetséggondozó versenyén. 44 tanulónk 8 tantárgyból méretette
meg magát. A díjkiosztó gálán 36 diákunk lett díjazott. A verseny
zőink örömmel és büszkén vették át az értékesebbnél értékesebb
ajándékokat. A gála változatosságát az eredményhirdetések közötti
verses, zenés, táncos produkciók színesítették, melyet az általános
iskolák tanuJói adtak elő. Ezekkel a műsorszám okkal szórakoztat
ták a versenyzőket és az őket felkészítő pedagógusokat.

Ezúton gratulálunk a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda ve
zetőségének, pedagógusainak a szép, színvonalas délelőttért, a ver
senysorozat lebonyolításáért.

Eltelt két hónap, vége a 2. osztály úszásoktatásának. A gyerekek
minden héten nagy izgalommal várták a szerdai napot, mivel ekkor
"foglal ták el", "vehették birtokba"a Liget fürdő medencéjét. Vannak
olyan kisdiákjaink, akiknek csak ilyenkor van lehetősége a fürdőbe

eljutni, ezért is nézték ámulattal a felújított medencéket.
Kezdetben megilletődveálltak a medence előtt, némelyikük félt

is, de pár alkalom után biztonságosan loccsantak a vízbe. Köszön
hetjük ezt Irimiás Róbert (Robi bácsinak) testneveJés tanárunknak,
aki a gyermekeket úszni tanította.

Minden alkalommal farkaséhesen, fáradtan, de tele élmények
kel tértünk vissza az iskolába.

Köszönjük a gyomaendrődi Polgármesteri Hivatalnak, hogy
lehetőséget biztosított számunkra, s hogy gyermekeink heti egy al
kalommal ingyen bejuthattak a fürdőbe.

Mo/nárné Majoros Katalin, Bereczkyné Baranyai Mónika

Vidám délután a farsang jegyében

Január 28-án az alsó tagozatos tanulók számára farsangváró
délutánt rendeztünk. Ezen a reggelen minden kisgyermek nagy iz
galommal érkezett. Az egészséges életmódot is szem előtt tartva,
a délutánt zenés tornával nyitottuk meg a diákok nagy örömére,
ami segített a jó hangulat megalapozásában. A foglalkozásokon
megtanult dalok, az elkészített álarcok és a közös tánc segítségével
felidéztük a farsang hangulatát. A nap végén mindenki elégedetten
és élményekben gazdagon tért haza.

. Fekéc5 Edit, Szabóné Vaszkó Éva

D íjazottaink:

Óvoda

Farkas Andrei - természetisme
ret

Iskola

l. évfolyam

Farkasinszki István - irodalom
Berta Bence - matematika
Földi Imre - matematika, ter-

mészetismeret
Véha Kíra - matematika, sport
Czibulka Imola - rajz
Rau Zsolt - rajz
Pataki Róbert - természetisme

ret
Wolf Anna - természetismeret

2. évfolyam

Látkóczki Bence - irodalom
Kovács Gábor - matematika,

természetismeret
6bis Erika - matematika, sport

3. évfolyam

Csernyeczki Liliána - matema
tika

Gubucz Szilvia - természetis
meret

Zsilinszky Erika - természetis
meret

4. évfolyam

Bene Boglárka - irodalom, ma
tematika, írás-nyelvtan

Kiss Vivien - irodalom, mate
matika, írás-nyelvtan

Kurilla Virág - irodalom
Kereki László - rajz

Nagy Balázs - sport
Rostás Krisztofer - sport
Harnos Tímea - sport

5. évfolyam

Fülöp Alexandra - irodalom
Hornok Roland - irodalom
Trabach Veronika - irodalom
Kmetykó Csaba - természetis-

meret, történelem

6. évfolyam

Izsó Réka - irodalom
Kővári Lili - irodalom, írás

nyelvtan
Oláh Evelin - irodalom
Tímár Lilla - írás-nyelvtan

7. évfolyam

Farkasinszki Tünde - irodalom,
írás-nyelvtan

Mile Dávid - irodalom
Ronyecz Nikolett - irodalom,

írás-nyelvtan
Rajnavölgyi Gergő - matema

tika

8. évfolyam

Hanyecz Barbara - irodalom
Óbis Edina - irodalom

Felkészítő pedagógusok: Mé
száros Vendelné, Szabóné
Vaszkó Éva, Fekécs Edi t,

Molnárné Majoros Katalin,
Bereczkyné Baranyai Mó
nika, Mészárosné Kiss Kata
lin, Szabó Anikó,

Polányi Éva, Kele Ágnes, Cseh
Jánosné, Melis Marcell,
Lukács László
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Szegeden a méhimptárak elé
gallyat állítottal;;:, hogy a méhck
több mézet adjanak A pásztorok
ehhez a naphoz kötik a tavasz kez
detének azt a p illana(út, amu.;:or1ól
a fú sarjaruu kezd. Ugy mondjúl,:
"Gyümölcsoltó iJldítja meg a mezőt

növekedésre" .

Az idclmpcsolódó időjárásjóslásokl,özüJ a legérde
kesebb a következő: bizonyos falvakban ezen a napon a
békákat figyeLili, me?,szólalnake. Ugyalus a hangosko
dó békák aztjdziJs, 110gy ezen időpontiól kezdve még
negyven napig hideg lesz.

Üdvözléo",' ki..nvílt szlíz \iní.o-)) :::=t J . ~ b'

SzLlzen szülő szép anyaság,
I\.cgyes Eirályné asszonyság,
Csillaggal fénylő boldogság."

A halászo!';: szerint ezen a na
pon veti iól magát a hal a \ízből.

Gy1.lmö!csol1ó hozza vissza a télen
m'ás vidékre köli.özöti: énekesma
darakat. E hagyományok sora mind
a tm'asz, az élet megindulására
utal. Máig élő hagyomány, hogy alu

.. Gyümölcsoltó napján ezerszer el
imádkozza az "Udvöz lé?y Mária, malaszttal teljcs ... "
kezdet-lí imádságot, annak teljesüljö célért esdő kiván
sága.

ugyanis ezen a napon fO~Jadta méhébe Szlíz Mária Jé
:wst, másfcló1 eklwr iJl~tl meg igazán a mezó'k növé
nveiJleh: növekedése. A beoltott tát nem volt szabad

. lctönu vao:v 1cvá,rlU meli vér rohi
V~ '::" .'

.1!!II!!!~;q.w:;~ voLna belők. Jellemző az ü.rmep
régi kultuszára, hogy a koiész
kedő hajlamú Göndöes Benedd,
újkígyósi plébános 1869-ben éppen
Gyümölcsoltó Boldogasszony nap-

'T+~~;;;;!~~lilt.!iIiiIIján kétezer nemesített gyi.iJnölcsia
csemetét oszto1.i: szét hívei közöt(.

Gyümö!csoltó Boldogasszony (Unull;;: sziUetésének
hirüladúsa)

ünnepe: március 25

1\7, Ige emberré lett lniértü.nk,
sőt EJied, moi végtelenw szere
tcti:'

Mária életének legnagyobb titl;;:át
ülmepli ezen a n~pon az Egyház: az
ass:wnyok közt Aldott anya lctt és
az ,,Ige testté lett". A litmgiában
ezt a csodát térdet hajtva említet
tél, évszázadokon keresztw. Ma a
litmgiánkban a szentmise Hitvallá
sában a "Megtestesült ... " szavakat
meghajolva mondjuk. Ezen az ün
nepen és Urunk születésének ünne
pén (l~arácsonylwr) a jdclllegi elő

írások szeri.nt is térdet hajtunk Ezt
él titlwt hirdeti naponta háromszor
templomain,k harano·ja, hívva min
denkit az "Ur A.ngyaf'ánal," imádlw
zására.

Régi magyar nevét, Gyümölcsoltó Boldogasszony
napja, olman kapta, hogya gyümölcsfákat ek1.;:or ol
tották és ekkor végezték a szcmzést. A néphit szerint

A Názáretben lakó MáriávaL Jó
zscfjegyesévd a küldött, Gábo~- an
gyal közölte a nem remélt mcgi:isz
teltctést, Isten megváltó akaratát,
Jézus csodálatos fogantatását (Lk
1,26-38).

Az i.umepet Rómában már a 7. században bevt;
zchék, neve "AJUlUntiatio Dorniill" volt, vagyis az Ur
hirüladása. Ee1eten a legrégebbi időktől az egyil, kg
nagyobb i.umep. Hosszú időn át E.arácsony előtt i.ume
pcfték a milánóiak és Spanyolországb,m. Az ii1Ulep a
nagyböjt közepére esvén, a vártnál sokimi kevesebb
patrociJutunmal dicsekedhetil;;:. Egyházmegyénkben
egyedül Kondoros (1884).

Kedves Olvasóink, Előfizetőink,Támogatóink!

Köszönjük, hogy már rendezt~k id~i ~Iöfizetésüket.

Ha valaki n~talán megfdedkez~t~ volna, kérjük, minél előbb fizes
se be a dec~mberi számban kiküldött csekken a 20 J l-es évi előfizetési

díjat
Csak emlékeztetőül,hogy áraink ez évben is a tavalyi:
J h~lyi és hunyai olvasók részére az előfizetés díja: 2.100 Ft/év,
a postán küldött lapunk előfizetési díja: 3.500 Ft/év.
Kérjük továbbá, ha valakinél cimváltozás áll be, azt haiadékta

lanul jelentsük, mert többen rekJamáltak, hogy nem kapták meg
lapunkat. Elöfordul, hogy visszajön a "címzett ismeretlen, a címzés
elégtelen" címkével, de nem mindig. Ellenőrizzük a címkén, hogy
valóban helyes-e a címzés! Ha nem, akkor haladéktalanul jelezzük
a Szerkesztőségnek'

Kérjük továbbá, hogy 3jánlják, terjesszék lapunkat ismerőseik, ba-
rátaik körében. Köszönjük' Városunk Szerkesztősége

METÁLSTüP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és s7.erviz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok,
Csövek, szerelvények
Hiítöszekrények, fagyasztól~dák,mosógépek,

Háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika
Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak,mos.dók, csap telepek, mosogatók
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky II 44.
Tel. (66) 386-909

Hitellehetőség'Minden kerékpárhoz
értékes njándékot adunk!
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BÖLCSŐDEAVATÁS ENDRŐDÖN
Köszönet az l%-ért!

folytatás az 5. oldalról

Országos helyzet ma:

Ma Magyarországon kb. 26 ezer férőhely jut mintegy 300 ezer
bölcsődés korú kisgyermekre. A nagyvárosok intézményei az el
múlt években bizony 120-130%-os telítettséggel is dolgoztak, és
csupán ennek a maximális kihasználtságnak köszönhető, hogy az
eredeti számnál több, vagyis 32 ezer gyerek nyert felvételt ilyen in
tézménybe. Az országban megközelítőleg561 önkormányzat által
fenntartott bölcsőde található, ebből 132 a fővárosban. Itt azonban
mégsem ritka, hogyavárólistára való felkerülés után egy-másfél
év is eltelik, mire a család megkapja a "behívóe: és az anya is mun
kába állhat. A folyamatos helyhiány felszámolásához országszerte
legalább tizenötezer új férőhely létesítésére lenne szükség.

Városunkra azonban nem ez a jellemző, hiszen egyetlen jelent
kezőt sem kell elutasítani helyhiány miatt, mert ugyan magánkez
deményezésekre, de a harmadik bölcsődét avatjuk fel ma.

Néhány gondolattal szeretném röviden megismertetni Önökkel
a gyomaendrődi bölcsődék történetét. Ez az idősebb, helyi lakosok
nak lehet, nem mond újat, de a fiatalabbaknak, talán szolgál némi
érdekességgel.

Gyomaendrőd a Hármas-Körös partján fekszik Békés megye
északnyugati részén A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának
12/198l. számú határozata egyesítette Gyomát és Endrődöt Gyo
maendrőd néven. A nagyközség 1984. január l-jén városi jogot és
körzetközponti funkciót kapott, majd a települést 1989. március
l-jével várossá nyilvánították.

Az egyesítés előtt Gyomán és Endrődön is működött bölcsőde.

A gyomai bölcsődét 1954-ben alapították, 20 férőhellyel, majd
1975-ben új épületbe költöztették. Változatlanul 20 férőhellyel, 2
csoportta!, egészen 1998-ig, amikor az Önkormányzat Képviselő

testülete gazdasági megfontolásból radikális intézményátszervezést
hajtott végre, és közoktatási megállapodás keretében működtetésre
átadta először a bölcsődét, majd az óvodákat is.

Endrődön 1952 május l-jén kezdte meg működését az első

idénybölcsőde.Az intézményt Uhrin Imre endrődi lakos házában
alakították ki, és 10 kisgyermek ellátására volt alkalmas. Az egyre
növekvő igények kielégítésére 1965-ben új bölcsőde épült és 30 kis
gyermeket tudtak ellátni benne.

1994-ben a csökkenő gyermeklétszám miatt az akkori városve
zetés úgy határozott, hogy az endrődi városrészen lévő intézményt
megszünteti.

Igy 1994 és 2007 között a gyomai településrészen működött

csak bölcsőde. Kihasználtsága folyamatosan 100% felett volt.
2007-ben az endrődi városrészen is magánkezdeményezésre

bölcsődét nyitottak, majd 2008-ban a Gyermekliget Övodai Okta
tó Nonprofit Kft. vezetője Szabó Istvánné önálló kezdeményezésre
nyújtott be és nyert el pályázatot bölcsődei férőhely kialakítására.
Városunk önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges hoz
zájárulást megadta, az ehhez szükséges iratokat kiadta és a már mű
köd~ óvoda udvarán biztosította a telket az új épület számára.

Igy épülhetett fel, ez a 21. század igényeit is kielégítő gyönyörű

épület, amely 24 férőhelyes, padlófűtéses, felszereltségével maxi
málisan szolgálja a 3 éven aluli gyermekek gondozását és fejleszté
sét. Bár a bölcsőde-alapítás és építés magánkezdeményezésre tör
tént, az épület maga a város vagyonát gyarapítja, illetve a megkötött
szerződés értelmében ID év múlva a működtetése is visszaszáll az
önkormányzatra.

Szeretnék köszönetet mondani a Kft. vezetőjének, Szabó István
nénak munkájáért, egyben kívánok sok erőt, jó egészséget, örömet
az elkövetkező évekhez, és ezen kívül, nem utolsó sorban sok kis
gyermeket az épület benépesítéséhez.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Gyomaendrőd,2011-02-10
Készített~ Lehóczkiné Timár Irén

képviselő

Az alábbi gyomaendrődi ci
vil szervezetek kőszőnik az eddigi
jóindulatot mindazoknak, akik
adójuk l%-áva/ korábban is lá
mogatták a/apítványukat, egyesü
/etüket. Remélik és kérik, az ez évi
támogatást is.

Endrődi Szent Imre Egy
házközségért Közhasznú Ala
pítvány, célja az egyházi temetők

karbantartása, újra megnyitásuk
kal kapcsolatos költségek fedezé
se, a templom belső felújításának
támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.

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

Adószám: 18389980-1-04

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

Adószám: 19182030-1-04.

Élet Másokért Közhasznú
Egyesület, célja a rászoruló gyer
mekek és felnőttek segítése, tá
mogatása.

Adószám: 18384215-1-04

Honismereti Alapítvány,
célja a helyi hagyományok meg
őrzése, publikálása, az Endrődi

Füzetek, stb.
Adószám: 19056274-1-04

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

Adószám: 18372276-1-04

Cukorbetegek Gyomaend
rődi Klubja, célja a cukorbetegek
oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kiemelkedően Közhasznú Egye
sület célja az élet és vagyon védel
me városunkban és környékén.

Adószám: 18371608 -1-04.

Hallható Hang Alapítvány,
célja a zeneiskola hangszerállo
mányának gyarapítása.

Adószám: 18379383-1-04

Gyomaendrődi Városi
Sportegyesület, célja a helyi if
júsági és labdarúgó sport támo
gatása.

Adószám: 18370827-1-04.

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

AdÓszám: 18376184-1-04

Selyem úti Óvodáért Alapít
vány célja az óvodás gyermekek
kirándulásainak támogatása, az
óvodai felszerelések színvonalá
nak javítása.

Adószám: 18379778-1-04

Kincs Az Életed Közhasznú
Alapítvány, célja a Gyomaend
rődön fogyatékkal élök segítése,
a Gondozási Központ ez irányú
tevékenységének támogatása, fel
szereléseinek javítása.

Adószám: 18386932-1-04

A Napsugár Óvodákért Köz
hasznú Alapítvány, célja 8 Sza
badság úti és a Fő út 85 sz. alatti
óvodák gyermekeinek tanulási,
játszási feltételeinek jobbítása, az
óvodák tárgyi feltételeinek javí
tása.

Adószám: 18386248-1-04

Templárius Alapítvány tá
mogatja a "Segítsünk a rászoru
ló gyermekeke,n '" jótékony célú
adakozást. (Uj székhely: 5502
Gyomaendrőd, Martos Flóra u.
5)

Adószám: 188566 J7-I -04

Gyomaendrődi Mentőala

pítvány: célja a mentőállomás be
rendezésének, felszerelésének és
a mentéstechnikai eszközöknek a
bővítése.

Adószám: 183767]3-1-04

Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesülete
Egyesületünk számára na

gyon fontos bevételi forrást je
lent az SZJA l 910-a, ebből tudjuk
működésünket finanszírozni,
céljainkat, programjainkat meg
valósítani.

Adószám: 19057134·1-04

Rózsahegyi Iskola
alapitványai:

A Rózsahegyi Iskola Diák
jaiért Alapítvány az iskola tanu
lóinak és tanulóközösségeinek
támogatására szolgál. (Tanulmá·
nyi versenyek nevezési díja, úti·
költsége, nyelvvizsga díjak, tanul·
mányi kirándulások, kulturális
tevékenységek, rendezvények.)
Az alapitvány közreműködésével

készült el a Hösök terén és a liget·
ben lévö játszótér

Adószám: 18390162-1-04

Dr. Farkas János Tanulmá
nyi Ösztöndíj Alapítvány

Célja a közép- és felsőfokú is·
kolákban tanuló diákok támoga·
tása. Jelenleg több, mint 2 millió
Ft alaptőke kamat aival rendelke·
zik a kuratórium.

Adószám: 19062255-1-04

A Rózsahegyi Kálmán Diák
sport Egyesület az iskolában fo
lyó sporttevékenységet támogatja

A befolyó tagdíjakból, pályá
zati forrásból sporteszkö7.öket,
felszereléseket vásárolunk, illetve
a nevezési díjakat, útiköltséget fi
nans7.írozzuk

Iskolánk kiváló sporteredmé
nyei többek között az egyesület
támogatásának köszönhetők.

Adószám: 18387139·1-04
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V"fély k"sz"ntők

Tisztelt Olvasói

Vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig
zajlottak a farsangi mulatságok és a lako
dalmak hazánk falvaiban, így Endrődön

is. A télűző népszokások gazdag tárházát
megtalál)uk község ünk hagyományainak
sorában. Akiszebáb kitáncolásáról és a
Körösbe dobásának szokásáról idős adat
közlők számoltak be. Az alakoskodások és
a .,farsangfarkára" kicsúcsosodó farsangi
mulatságok a 20. század első felében még
élénken éltek Endrődön is. A falusi csalá
dok lakodalma ikat is ebben az időszakban

tartották. Szokás volt, hogyavőlegényes

és a menyasszonyos ház külön tartotta a
lakodalmat. A jó kedvet és a viccelődést a
furfangos vőfélyek teremtették meg és per
sze a jó cserkeszőlői borok. Válagassunk
néhány Endrődön gyűjtött vőfély köszöntőt

azokból. melyeket Vaszkó Irén vetett papír
ra.

"Új pár köszöntő

Tisztelt vendégsereg,
Kérek egy kis csendet,
Mert így lesz értelme,
Rövid beszédemnek,
Most nemcsak onyelvem, oszívem is beszél,
Es a jóakarat, amely énbennem él.

Szívem kívánságát szép szavakba öntöm,
~,s mindrlyáiuk nevében, az új párt köszöntöm,
Ok mast léptek az úi élet útjára,
Ragyogion rájuk a boldogság sugoro.

Szívemből kívánom oz ifjú párnak, .
Szerezzenek ők sok örömei egymásnak,
Legyen életük hosszú, boldog, áldott,
Hogy soha meg ne bániák ezt o házasságot.

Ők ráiuk ürítsük poharat mindnyájan,
Kik vigadozunk ebben oszobában,
Bennem jó szándék von, kezem sem remeg,
Kövesse példámot oszép vendégsereg.

Felköszöntő: Vőfély önmagáért

Illő az üveget nékem is felvenni,
Tisztelt barátaimat és mindenkit szeretni,
Azért hivotoit meg a háznak gazdája,
Hogy álljak vendégi mulattatására,
Mulassan hát ki-ki, és öröme légyen,
Táncra férfi, asszony, leány készen légyen,
Előbb is magamért egy nagy kortyot iszom,
~ kötelességet senkire sem bízom.
Eliek én [

Beköszöntő a menyasszonyi háznál

Ma hajnalban alig hogy virradt a reggel
Osszegyülekeztünk szép számos sereggel,

Jöttünk aztán tisztes hajlékukhoz végre,
Kedves menyasszanyunk tiszteletére
Anásznagy urokhoz van egy kis kérésünk,
Ott kint várakozik szép sereg vendégünk,
Legyenek szívesek őket befogadni,
Mi sem fogunk érte adósok maradni.

Búcsú a lányoktól

Hoiadon paitásim, szűZ virágok, lányok,
Búcsúzásom közben hozzátok is szólok,
Amikor tőletek nagy sírva elválok,
Egyben nektek szívből l egyet kívánok,
Adjo a teremtő ki gonaol ránk sokai,
Találjátok meg hamar apórotokat,

Akivel jóriátok együtt utatokat,
Boldogsóg mezején szedvén virógokat,
Hogyez megtörténjék, én is esedezek,
Szeretett lánytórsak az ég veletek.

Búcsú a legényektől

Álljatok elémbe sok híres legények
Akik személyemet gyakran szemléltétek,
Sokszor nekem annyi szépet beszéltetek,
De mégis hióbo nem lettem tietek,

.Mór jó egészségben elhagylak titeket, .
Az ég áldáso legyen hát veletek.
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fi kClrcnztvny nemzeti gondolat hírnöke
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fi Szent <iellvrt Katolikus Általános Iskola vs Óvoda mellvkiete

A SZENT GELLÉRT

L-~~;;:: _

KA OLIKUS A TALÁNOS ISKOLA
ÉS ÓVODA BEMUTATKOZIK

Mindig nagy dilemma kisgyermekes
családoknál, hogy milyen iskolába írassák
csemetéjüket a szülők. Rokonlátogatások
nál is az első kérdések egyike: mi leszel,
ha nagy lesze]? Ebben szeretnék segítséget
nyújtani, ezt a döntésüket szeretném meg
könnyíteni néhány sorban.

Egyik legfontosabb szempont, milyen
az adott iskola légköre. Nálunk egyaránt lé
nyeges a munkafegyelem - hiszen igazából
csak így sajátíthat6k el a különféle ismere
tek - és <:z, hogya gyermek valóban úgy
jöjjön be iskolánk falai közé, mint második
otthonába, mint alma materbe.

Tanítványainknál ligyelembe vesszük
az adott képességeket, amelyek kibontakoz
tatására széles körű lehetőségeket biztosí
tunk. Természetesen a cél az elérhető tudás
megszerzése, ezért tudás alapú oktatást biz
tosítunk. Ez pedig pedagógiai elveink egyik
sarkköve. Nyílván ehhez két feltétel szüksé
ges: a megfelelő tanári háttér és a modern,
21. századi oktatástechnológiai eszközök
megléte.

Pedagógusaink folyamatosan tovább
képzéseken vesznek részt, minden tanév
ben minden tanár 3-4 alkalommal rendsze
rint Budapestre utazik ennek éruekében.
Ez márciusban kiegészül egy digitális tan-

eszközökke! történő oktatási módszer elsa
játításával is - a teljes tantestület számára.
Kollégáimmal kiemeit hangsúlyt helyezünk
tanítványaink szabadidejének minél tar
talmasabb eltöltésére, ennek érdekében a
dIákönkormányzat és a szülők bevonásával
szervezünk változatos programokat; ezek
közül - a teljesség igénye nélkül - a legfon
tosabbak: Szent Gellért Nap, karácsonyvá
ró, farsang, gyermeknap, stb. Természete
sen fontos az egészségre nevelés is, ennek
keretében szervezünk gyümölcsnapot,
amelyet különféle játékos vetéJkedőkkel

teszünk n,ég színesebbé. Itt szem előtt tart
juk azt is, hogy ha a gyermekkel megfelelő

kontaktust tudunk kialakítani a szabadidő

eltöltésében, a tanórákon is könnyebben rá
tudjuk hangolni az ismeretek elsajátítására.
És az eredményeink magukért beszélnek 
akár a tantárgyi vetélkedöket nézzük, akár
nyelvvizsgákat, akár azt a tényt, hogy ta
nítványaink mely középiskolába nyernek,
nyertek felvételt. Szeretném mégjegyezni,
hogy intézményünkben különösen fontos a
nyelvoktatás, az idegen nyelv megszerette
tése. Ennek érdekében elég megemlítenem
a rendszeres nyelvi laboros órákat, vagy az
immár hagyományos idegen nyelvi vetéJke
dőket, amelyen iskolánkba járó gyermekek

egy része öröm mel vesz részt Ez persze an
nak is köszönhető, hogy már I. osztálytól
lehetőséget biztosítunk egy idegen nyelwel
történő ismerkedésre, játékos formában.

Szintén kjemelten foglalkozunk a felvé
teli tárgyak oktatásával, pl. matematikából
évek óta kiváló eredményekkel bizonyíta
nak országos versenyeken is.

Nem hanyagoljuk el pl. az ének és ,\ raJZ
tantárgyakat sem, külön tantermet bizto
sítunk ezeknek a megfelelő elsajátítására
- énekkarunk pedig minden évben több al
kalommal megörvendeztet szebb nél szebb
dallamokkal.

Ami az oktatástechnológiai eszközöket
illeti, egyrészt iskolánkban korszertí szá
mítógéppark biztosítja a színvonalas infor
matikaoktatást, valami nt a nyelvi képzést.
Másrészt régi álmunk teljesült a digitális
eszközök beépítésével is - egy-egy órán
már infratoJlal dolgozhatnak a gyerekek a
táblára kivetített számítógépes képernyőn.

Másik lényeges kérdés a nevelés. Itt egy
olyan fogalomra érdemes kitérni, mit is je
lent a hozzáadott érték. Nem árulok el nagy
titkot, amikor erről beszélek, hiszen nálunk
nagyon fontos, hogy minden gyermeket
olyan szintre Uolyll/lns n 2. alr/n/ol1)



Kedves Szülők!

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Óvoda vezetése tisztelettel köszönti Önö
ket abból az alkalomból, hogy gyermekük
iskoláskorúvá vált. Intézményünk jó szívvel
ajánlja és mutatja be azokat a nevelési elveket
és oktatási tevékenységeket, amelyekkel leen
dő első osztályos tanulóink találkozhatnak az
itt töltött évek során. Bízunk abban, hogy az
iskolánkról felvázolt kép segíti iskolaválasztá
sukat.

Fő célunk:
A gyermekek, tanulók segítése abban,
hogy a keresztény értékekre építve
művelt emberré, szépre, jóra fogékony
személyiséggé, Istent és embertársait
szerető, felelős polgárrá, tisztességes és
emberséges, alkotásra és boldogságra
képes emberré váljanak.
Szilárd alapműveltség átadása; az is
meretanyag megértése és alkalmazása.
Testileg, lelkileg, szellemileg, életmód
jukat tekintve egészséges ifjak nevelé
se.
Növendékeink ízlésének, esztétikai ér
zékének, igényességének kialakítása.
Tanulóink sokoldalú, nyitott, érdeklő

dő, kreatív személyiségfejlesztése.

Céljainkat a gyermekkor tényleges megőr

zése mellett színes és tartalmában gazdag tan
órai, tanórán kivüli, szabadidős programjaink
segítségével, nyitott, őszínte, családias légkör
biztosításával kívánjuk elérni, megteremtve
ezzel azt az iskolai környezetet, ahol gyermek,
szülő és pedagógus jól érzi magát.

VÁROSUNK
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola

és Óvoda szeretettel meghívja a 201112012.
tanévben első osztályba lépő kisgyermekeket
és sZQleiket a következő programjaira:

2011. március ll. 16 órától- Iskola
kóstolgató
20 ll. március 18. 16.30 - Szülői ér
tekezlet
2011. március 21-22. 8-10 óráig 
Nyílt nap

A március II-i Iskolakóstolgató rendez
vényünkön a gyerekek játszhatnak és külön
féle ajándékokat készíthetnek, míg szüleik az
iskola életébe nyernek betekintést, és fejlesztő

pedagógus tanácsát kérhetik. A nap zárása
ként szülők, gyerekek részvételével táncházba
várjuk vendégeinket.

A március 18-i szülői értekezleten meg
ismerkedhetnek iskolánk pedagógiai célki
tűzéseivel, és a jövendőbeli elsős tanítókkal,
kötetlen beszélgetés keretében betekintést
nyerhetnek iskolánk életébe. Gyermekeik
ez idő alatt iskolánk tornatermében játékos
sportfoglalkozáson vehetnek részt.

A március 21-22-i nyílt napon bemutatót
tartanak a jövendőbeli elsős tanítók.

Bereczkyné Baranyai Mónika (2. osz
tály)
Szabó Anikó (4. osztály)

A tanórák megtekintése után lehetőség

nyílik a tanítókkal kötetlen beszélgetésre.

Programjainkra mindenkit szeretettel
várunk!

Bemutatkozunk

2011. március

ifo/ylalás az l. oldalról)

hozzunk fel, amellyel minél jobban
megalapozzuk a továbbhaladás fel
tételeit. Ennek érdekében különféle
fejlesztő és felzárkóztató órákat épí
tünk be tantervünkbe, amit kiválóan
kiegészítenek a csoportos és egyéni
foglalkozások is. Ha pontosítunk,
akkor hozzáadott pedagógiai érték
ről beszélünk, ami arról szól, hogya
gyermekek - amikor a 8. év végén el
ballagnak - olyan értékekkel legyenek
felvértezve, amely mind tudásanyag
tekintetében, mind pedig nevelés
szempontjából elismerést vált ki a kö
zépiskolákban. Evről évre több, voJt
tanítványunk tér vissza iskolánkba
úgy, hogy megköszönje az itt kapott
felkészítést. Ez pedig a megszerezhető

tudáson felül egy olyan értékrendet is
jelent, amelyet a kereszténység hordoz
magában - immár 2000 év óta. Es itt
fontos az a tény is, hogy a gyermek a
különféle kihívásokra milyen reak
cióval, mennyi reakcióidővel képes
válaszolni. Tehát intézményünkben a
nagybetűs életre igyekszünk felkészí
teni tanítványainkat.

Mindezeket a kedves szülők fi
gyelmébe ajánlva tisztelettel és szere
tettel várjuk leendő eJső osztályos ta
nítványainkat. Kérjem, merjék bátran
felválIaIni gyermekük jövőjét azzal,
hogy meglátogatnak bennünket, és
ezt az iskolát választják.

Lukács László
igazgató

"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanul
Ili, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson ben
niinket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmám, hogy
megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni
azt, amit szeretünk csinálni"

(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelettel köszöntöm a kedves Szülőket abból az alkalom
ból, hogy gyermekük
szeptembertől első

osztályos lesz.
Engedjék meg,

hogy bemutatkoz
zam. Bereczkyné Ba
ranyai Mónikának
hívnak. 2004-ben vé
geztem Békéscsabán
a Tessedik Sámuel Fő

iskola tanító szakán,
műveltségi területem
ember és társadalom.
A Szent Gellért Kato
likus Általános Iskola
és Óvodában 7 éve ta
nítok, jelenleg 2. osz
tályban.

Úgy gondolom,
nincs is annál szebb
és nehezebb feladat
egy pedagógus számá
ra, mint amikor elsős

gyermekeket kelj elindítani a tudomány rögös útján. Minden gyer
mek egy csiszolatlan gyémánt, rajtunk felnőtteken áll, hogy sike
rül-e belőlük igazi kincset faragni.

Beiratkozás előtt a szülőkben él a szorongás, melyik intézményt
válasszam, milyen lesz a tanító néni, s végül hogyan állja meg he
lyét a gyermekem az új körülmények közötti

Pedagógiai munkámban töretlen a lelkesedés. így igyekszem a
szülőkkel együttműködve, a gyermekekkel közös élményeket meg
élve, a hit és a szeretet, a következetesség mentén haladva a mun
kámat végezni.

Elfogadom, természetesnek tartom, hogy minden gyerek más
és más, egy önálló személyiség. Fontos a gyerekek mélyebb meg
ismerése.

A gyermekek számára az iskolakezdés egy fontos pillanat. Ed
dig fő tevékenységük a játék volt. Szeptembertől a játékot felváltja
a tanulás, az életre való felkészülés. Meghatározó jelentősége van
annak, hogya leendő elsősök, hogyan élik meg a tanév első heteit.
lelnek-e a tanulásban örömöt és sikerélményt.

Óráimon igyekszem hangulatos, barátságos légkört teremteni,
mivel úgy gondolom, nekünk alsó tagozatos tanítóknak a felada
tunk, hogyagyerekekkel megszerettessük az iskolát, és megta
nítsuk nekik, hogyan kell "iskolásnak lenni". A tananyagot min
denkivel igyekszem a képességeihez mérten a lehető legjobban
elsajátíttatni. Ehhez minden segítséget próbálok megadni. Az isko
la is biztosítja a minél korszerűbb technikai eszközök használatát,
ilyen az interaktív tábla. Fontosnak tartom a felzárkóztatást és a
tehetséggondozást.

A mi iskolánk pedagógiai módszereinél elsődlegesnek tartjuk
az egyéni gondozás és haladás lehetőségét, a gyermekre merjük a
feladatokat, onnan indulunk ahol tart, alapozunk és alapozunk,
időt adunk a gyakorlás változatos és élvezetes formáira, megtöltjük
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izgalommal az együtt töltött órákat.

Kis iskola lévén családias hangulatot próbálunk teremteni, ahol
fontos a szeretet, a türelem, az egymásra való odafigyelés, a szülők

kel, gyermekekkel való pozitív viszony kialakítása.
A tanórán kívüli közösségi alkalmak (Szent Gellért Nap, ka

rácsonyi müsor, farsang, Vidám nap, gyereknap, gyümölcsnap... )
lehetőséget teremtenek arra, hogy az iskola és a család közötti kap
csolat még bensőségesebb legyen.

Célom, helyes értékrenddel bíró, a társadalom számára is hasz
nos emberek oktatása és nevelése.

Kodály Zoltán idézetével zárom soraimat:
"Csak boldog gyermekből lehet boldogfelnőtt, s csak ezekből lehet

boldog ország."
(Kodály Zoltán)

Áldott készülődést kívánok az iskolakezdéshez a leendő első

söknek és szüleiknek!

RÓLUNK ÍRJÁK

Örömmel írok az általános iskolámról pár sort, hogy én miért sze
rettem odajárni, és hogy miért is volt jó döntés ezt az iskolát választani.

Tavaly ballagtam a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolából, és
az ott töltött S év nagyon sok örömet adott. Az osztály nagyon össze
tartó volt. Az átélt programok és műsorok is segítettek abeilleszkedésbe,
például a Szent Gellért Nap, Vidám nap, a karácsonyi rendezvények. Ta
nulmányi versenyeken és sporteseményeken vehettiink részI, melyekhez
mindig elegendö segítséget kaptunk, akárcsak a felvételihez. A tanárok
élvezetes órákat tartanak. Középiskolában is boldogulok, melyet ennek
az iskolának köszönhetek. A befektetett munka meghozta gyümölcsét
Szívesen visszalátogatok volt diáktársaimhoz, tanáraimhoz, és ők is min
dig szívesen fogadnak.

Nyugodt szívvel ajánlom ezt az iskolát mindenkinek.
Czinczár Nikoletta (Andrássy Gyula Gimnázium 9. évfolyam)

Iskolai beíratás:
2011. április 4-S-6.

Iskolánkban március ll-én" Iskolakóstolgatót", március l S-án
Szülői értekezletet, március 21-én, 22-én nyílt napokat tartunk.
Mindhárom alkalommal szeretettel várjuk a szülőket és a leendő

elsősöket l

Pataki né Sztanyik Rita l. oS7.tályos szulő

"Fordulj el a rossztól, és keresd a jót."
(Szent Gellén)

20 10 tavaszán eljött az idő ... döntenünk kellett. A szabad iskolavalasz
tás lehetővé tette és komoly döntés elé állított bennünket, hogy gyerme
künknek a legmegfelelőbb iskolát válasszuk. De vajon Gyomaendrődön

melyik ez az intézmény? Melyik iskolát válasszuk gyermekünknek?
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolára esett a választás. Hogy

miért? Ez egy jó kérdés. de nem megválaszolhatatlan. Olyan iskolát keres
tünk, amely a magyar kultúrára, hazaszeretetre neveli gyermekünket, szem
előtt tartva a gyermekközpontú nevelést és oktatást. Ez az iskola magába
foglalja mindezt, valamint megtanítja gyermekeinkkel a keresztény erköl-
csi és vallási nézeteket.

A szülőknek az iskolahívogató keretein belül volt először lehetösége
Hogy minden gyermek részletesebben megismerni az iskola mindennapi életét, a tanterveket és a
egyformán jusson siker- leendő tanitó néniket is. Azon a délutánon meleg szeretettel fogadtak ben
élményhez, és felszínre nünket az iskola pedagógusai. A gyerekek csodálkozva és izgatottan léptek
hozzuk a bennuk rejlő I be az iskola ajtaján Már nagyon várták, hogy megismerhessék a NAGY
tehetséget, iskolát, ahová az ovi után járnak majd. A gyermekek s7.órakoztatását játé
Mindenki képességeinek kos programok segítették ez idő alatt A szülőket Lukács László igazgató
megfelelő feladattal dol- ur vezette körbe az iskolában. Lehetőségünk nyílt betekintést nyerni a tan-
gozhasson az órákon, termekbe, a számítástechnika terembe, a tornaterembe, az ebédlőbe és a
Egyén fejlesztést, majdani osztályterembe is Már az első látogatás jó és mély benyomást kel-
Szókincsük bővítését, tett bennünk. Az iskola Jól fe!szerelt, tantermei eS7.tétikusak. megfelelőd:.
kjfejezőképességük fej- az oktatáshoz. A tornaterem egyben színházteremként is funkcionál, amit
lesztését (dráma, játék). azóta már mi is tapasztaltunk. A nagy udvar teszi lehető vé, hogya gyerekek

Mindent megteszünk azért, minél többet mozogjanak a szabad levegőn, ezáltal a fölös energiájukat is
hogy gyermekük könnyebben levezethetik.
vegye az előtte álló akadályokat, Az iskola oktatási módszere (kompetencia alapu oktatás) rendkívül
hiszen ez az átmeneti ídőszak hatékony. Gyermekeink ezáltal olyan alapot kapnak, melyre a továbbiak
(óvodából iskolába váltás) ko- ban biztosan építhetnek. Elsődleges feladat, hogy első osztályban megta
molyan igénybe veheti gyerme- nuljanak magabiztosan számolni, olvasni, írni. Az idegen nyelvet játékosan
keikel. Szeretettel várom a leen- sajátithatják el az alsó tagozatosok fakultáció keretében. Ezenkívül jelentős
dő elsős szL'!lőket és gyerekeket hangsulyt fektet az iskola a szabadidő aktív eltöltésére is. Különböző fakul
a március 21-22-én iskolánkban tat ív foglalkozások közül választhatnak a tanulók, mint például kézműves

rendezendő nyílt napra. szakkör, zeneoktatás, idegen nyelv, tánc, torna, emelt szintü matematika,
informatikai ismeretek. Már első osztályban lehetőségünk nyílt valamelyik

Szabó Anikó foglalkozást kiválasztani és beépíteni gyermekünk mindennapi életébe
tanító A nebulóknak lehetőségük van városi és megyei tanulmányi versenyeken

való részvételre is. melyen kiemelkedő eredményeket érnek el.
A pedagógusok temérdek színes programot szerveznek a gyermekek

nek, megtalál va mind az alsó. mind a felső tagozatos diákok érdeklödési
körét. lVlinden évben megrendezésre kerül a Slent Gellért Nap, melyen a
gyerekek szórakoztató programokon vesznek rés2L Hagyománnyá vált a
Szent Gellért futás is. Al iskola karácsonyi műsora is rendkivül színvona
las, melyre a szülőket is nagy szeretettek varják. Ezen a napon lehetőség

nyílik arra, hogy betekintést nyerjünk gyermekeink színházi világába. Al
előadások e1ött megvásárolhatjuk a tanulók által készített karácsonyi tár
gyakat, az ezekből befolyt összegekkel mind az iskolát támogatjuic Rend
szeres vendég az iskolában a BiBuCzi zenekar, akik minden egyes alkalom
mal nevetést és derűt variÍzsolnak a gyerekek arcára.

Úgy gondolom, ennyi informiÍció alapján is jól választottunk, és csep
pet sem bántuk meg döntésünket.

A 2010/201 J-es tanévben al I. osztályos tanító nénik Szabóné VaS7
kó Eva és Fekécs Edit Ezuton köszönjük ez eddig példamutató és kitartó
munkájukat.

Tisztelettel: Bereczkyné Baranyai Mónika

Kedves Szülők'

Lassan közeledik az iskola
választás a leendő első osztályo
soknak, és mivel a 20 I ]/20 12-es
tanévben azt a megtisztelő fel
adatot kaptam, hogy én leszek
az első osztályosok egyik taní
tó nénije, ezért engedjék meg,
hogy pár sorban bemutatkoz
zam.

Szabó Anikónak hívnak,
immár IS éve dolgozom mint
pedagógus A Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és
Óvodában ősszel kezdem a 12.
tanévemet.

Fontosnak tartom:
A gyermeki derü és biza
lom megőrzését,

Az osztályon belüli jó
hangulat megteremtését,
A tanulókJ,al és a szü
lőkkel pozitív kapcsolat
kialakítását,
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"Építőmesterek kőmívesek, ácsok," ismertek s ismeretlenek
a gyomai református egyházi épületek megalkotói III.

volt végezve annak ez idén való fel építtetése. Az uraság
főképpen azon okbúl hogy azon roskadt Parochialis Ház az
Uraság új s költséges épülettyeinek ippen lábjában fekszik
mely szerént az könnyen támadható közszentsétlenség
nagy kárral fenyegeti, már többször megintette az Ekklésiai
Elöljárókat, hogy azon roskad tűzfészek mely a templora
nézve is veszedelmes hordják el de mindég csak halaszt
ják ez dolgot, lehetetlen pedig azt képzelni, hogy egy ilyen
nagy kösség aki ezen Esztendőben is aGyapjúért, Bárá
nyokért, Kosokért, Urükért, Marhákért, s más effélékért te
méntelen sok pénszt kapott az Uraságnak kész pénszbe
többet egy forintnál egy hásztul semmit nem fizetett nem
birna egy parochiát építeni s akár egy tornyot felállítani ha
akarná, de nem akarván az nagy gazdág semmit az köz jóra
öszve tenni semmire sem mehetnek, pedig mindég a fös
vény többet költ majd, úgy lesznek a Toronnyal is, mettől

tovább késleltetik annál több kár lesz bene, mindazonáltal
lássuk mit csinálnak, amennyire azonban ezen Parochiális
épület veszedelmes lesz az Uraság épületijeinek ezennel
utoljára intetnek az Elöljárók hogy aszt mettől hamarébb on
nan hordják el, tsak az patkányuktól akik ezrenkintjönnek az
Parochiális Házbúl sem lehet meg őrizni az Uraság épület/
jeit, hogy ha pedig az idén építeni nem akarnak és azt akar
ják hogy a jövő tavaszik azon épület mostani helyén álljon
azon esetre az Echlésia az Uraságnak adjon egy Cautionális
LeveleV=óvadék- biztosíték levéli, hogy minden az Uraság
épűletjeibe az Parochoális ház által okozható károkért jót áll,
a vagy ilyen Cautionálist adjon a Nótárius és Biró, hogy ha
van annyi vagyonnya minthogy az mint hallani egyedől ők

ellenzik az Parochiális Háznak az idén való felépítését"

FELHÍVÁS

Az Emlékkönyvek készítéséhez írott és képes anyagot ké
rünk mielőbb: életrajzot, visszaemlékezést, fényképet, csoport
képet, tablót.

A támogatást köszönettel vesszüle

Az Öregszőlői Körzet 7 iskolájának Tanulóihoz, Tanítóihoz
és Hozzátartozóikhoz l

A/I Jánosné Salem/on Terézia Pésó Béláné Fekécs Irma
ny. pedagógus ny. pedagógus
5502 Gyomaendrőd, Toronyi II 21. 5502 Gyomaendrőd, Polányi u. 23.
Te/efon. 66/284-538 Telefon: 661284-212

Elöljáróban néhány kiegészítés a sorozat I. részéhez
mely megjelent 2011 január szám 11 old. " Maurermeister
kőmüves mester, de építőmester értelemben is használták,
a második oszlop felülről hetedik sor végén "ugyanitt" he
lyett "úgymint" 1 schuh magyarosan egy sukk= 1Iáb-31cm,
1 köböl búza egyéb gabonaféle= 85-115 liter közötti mennyi
ség, az ország egyes tájain e mennyiségek között változott,
tehát a cikkbeli kialkudott mennyiség 5köböl-5x 85-118 liter
közötti mennyiségü búzát jelent.

Haladjunk tovább s térjünk az úgynevezett "parókiális
épületekre" azaz az egyházi hivatali épületekre, ezen belül
is a "Parochiális Házra" köznyelven; paplak-Ielkészlak

1820. augusztus 27-én kelt az a levél melyet tekintetes,
nemzetes Csepcsányi Tamás uradalmi főintéző úr írt alá
mely levélben az akkor még gróf Stokhammer Ferdinánd
földesurasság nevében (Harruckern báró egyik leányának
fejére) felszólitja a gyomai ref. egyház elöljáróságát egy új
parokiális ház megépitésére a "mostani roskadt helyett".
Erdekes ezt a levelet nagyobb részben közölni több érté
kes, érdekes helytörténeti adat van benne. Mind a mai napig
nem tisztázott, hogy hol volt az első lelkészlak, mert volt egy
parokiális épülete az egyháznak a mostani városháza he
lyén a "köhid" felőli sarkán.

Egy régi feljegyzés azt is sejteti, hogy a templom ország
zászló felőli oldalán is lett volna egy ilyen épület Az isko
la mindig ott volt, ahol most is van, a hajdani "Központi ref.
fiúiskola" Aztán a mostani ref. lelkészi hivatal és imaterem
helyén is volt régi lelkészlak, az 1881. évi nagy árviz idején
toronyból felvett fényképfelvételen is jól látszik a régi nádfe
deles sarok épület, lelkészi hivatal s lakás. Mivel a közlendő

levél uradalmi tiszti lak volt. A 19. század elején épült falak
még most is megvannak, bár alaposan át lett "formálva" az
épület-együttes.

"Bizodalmas Ekklésiai Elöljárók l

Értésemre esett, hogy e mái napon arrul akarnak érte
kezni kellessék é fel építeni az idén az Parochialis Házat
vagy JÖVő esztendőre maradjon holott már több ízben el

Közben közös gondolkodásra sarkallom az olvasót az
eddig leirtak alapján; ti mivel az országzászló mögötti soron
(Wodiáner kastély-hajdani mozi, Fészek panzió, volt orvo
si rendelők) meg lévő és régen lebontott épületek is urasági
tiszti lakók voltak, mégis csak ezen az oldalon lehetett a ro
mos paplak?

Folytatva a levelet:

"Ahhoz az is, hogy én Ekklésiai elöljáróknak szóval aján
lást tettem, hogy az Ekklésiának szükségeire nézve, hogy az

--------------------------, felsegétődjönaz Uraság részéről földet adni szándékozom,
hogy ha bizonyos leszek abba, hogy még ez által az Ura
ság épületeinek megszereztetik a szükséges bátorság, úgy
azon földet oly móddal azonnal ki mértem az Ekklésiának,
hogy aszt még ez ősszel be vethetik ellenkezőesetre én
kéntelen leszek az jótéteménnyel késni. Legalkalm~tosabb

lenne azonban az, hogy azon roskadt Parochiális Epületet
mentől elébb széjjel qontanánk, mely szerént annak minden
némü Matériáját az Uj épülethez használnánk és sokkal ju
talmasabban jutnánk hozzája, az Nótáriális Kvártély (szál
lás) pedig adattatna addig által tiszteletes Prédikátor Urnak
míg az új ház elkészülne az Nótárius mind különben is nőt

len ember, addig azon tágas és sok üres Helységházbeli
szobáiba betsü//etesen elférne, ezen kis alkalmatlanságot
az Nótárius az köz jóra nézve könnyen elszenvedhetné de
tartózna is elszenvedni. Kőlt Gyomán Augusztus 27- kén
1820. Cseptsányi Tamás Plenipotentiárius"

Az említett Prédikátor Tiszteletes Tudós Dávidházy Be
kes Sámuel, az akkori helység ház, a mostani tornaterem
helyén állott, attól a Haller fele volt a Nótárius vagy is jegy
zői lak.

Cs Szabó István
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20 ll. március IS-én 10 órakor tartunk
Gyomaendrődöna Szabadság téren.

Ünnepi program

Tisztelettel meghívjuk önt és kedves családját
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

emlékére rendezett városi ünnepségre, melyet

Koszorúzási szándékát kérjük március lO-ig jelezze a Katona József
Művelődési Központban.

Telefon: 283-524

Himnusz
Vádi András polgármester köszöntője

Sárközi Zoltán Nagyvárad Helyi Tanácsának
képviselője,

a Bihar Megyei MűemlékvédőAlapitvány
elnökének megemlékezése

Kner Imre Gimnázium ünnepi műsora
Szózat

Koszorúzás a Hősök szobránál

Az endrődi Kultúrház megállótól 9:25-kor térítésmentesen igénybe
vehető üNNEPI KÜLÖNJÁRAT felirattal ellátott autóbusz indul az

ünnepség helyszínére, majd IIAO-kor vissza a fel és leszállásra minden
megállóban lehetőség lesz.

Gyomaendrődön jártak a nagyenyedi
labdarúgók

~ A Gyomaendrődi Futball Club
""f'" .:,;, meghívására Gyomaendrődre ér

kezett a nagyenyedi testvérváros
labdarúgó csapata 20 ll. február
18-20. között. A két sportegyesü
let vezetői három évvel ezelőtt ál-
lapodtak meg abban, hogya test
vérvárosi kapcsolatot kiszélesítve a
labdarúgó csapatok között is elin
dítanak egy szorosabb kapcsolatot,
és évenként egy-egy alkalommal
találkoznak barátságos mérkőzés

keretén belül az egyesületek. E
_" kapcsolat keretén belül ez a talál-
••~~kozó már a harmadik volt, hogya
_.~l_ nagyenyedi labdarúgók látogattak

el Gyomaendrődre, és töltöttek el
egy kellemes hétvégét. A labdarúgók 28 fős küldöttsége ezen a hét
végén Ismerkedett a város nevezetességeivel, valamint barátságos
mérkőzést játszottak a csapatok az Endrődi sportpályán. A nagy
enyedi küldöttséget vezette a város polgármestere - Mihai Horatiu
Josan, továbbá a sportegyesület vezetője - Martin Florea, valamint
több sportvezető is a küldöttség tagja volt. A mérkőzés kezdőrúgá

sát Mihai Horatiu Josan, Nagyenyed polgármestere és Várfi András
Gyomaendrődpolgármestere végezte el. Február közepéhez képest
kedvező időjárás fogadta a csapatokat, és egy jól előkészített sport
pályán mérkőztek meg egymással a felek. A két sportegyesület já
tékosai színvonalas, küzdelmes, végig élvezetes jó mérkőzéstvívtak
egymással, ahol a nagyenyedi labdarúgók győztek 3:2 arányban.
Ezt követően a csapatok és a delegáCió tagjai közös ebéden vettek
részt, ahol igen jó] érezték magukat.

A vezetők megállapodtak abban, hogy ezt a kapcsolatot a to
vábbiakban is ápolni fogják, és évente találkozni fog a két város
labdarúgó sportegyesülete barátságos labdarúgó mérkőzéskeretein
belül. Ennek hangot adva meg is hívták a gyomaendrődi labdarú
gókat a nyár folyamán a visszavágó mérkőzésre. A meghívást elfo
gadva készülünk a visszavágóra.

,...

- SP'(;).l\Tl ~

A sportegyesület vezetősége

köszönetet mond mindazoknak,
akik támogatásukkal segítették az
egyesületet, hogy ezen a hétvégén
színvonalasan vendégül tudja látni
Nagyenyed testvérvárosunk lab
darúgó küldöttségét.

A Gyomaendrődi FC labdarú
gói tovább folytatják felkészülésü
ket a tavaszi bajnokság rajtjára. A
heti négy edzés, valamint a hétvégi
felkészülési mérkőzés jó alapokat
adhat egy sikeres tavaszi szerep
lésre.

Az utóbbi napok kedvezőtlen

időjárási körülményeire - jelentős

havazás történt amegye területén
- tekintettel a Magyar Labdarúgó
Szövetség Békés Megyei Igazga
tósága egy héttel elhalasztotta a
március 5-én kezdődő tavaszi lab
darúgó rajtol. Ennek megfelelően

a baj nokság tavaszi kezdete 20 ll.
március 12-én lesz.

Fülöp Zoltán
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Olvasóink írják...

Tisztelt Plébanos Url

Rendszeresen olvasom a Varosunk c. újságot és szeretném kifejezni
öszinte köszönetemet áldozatos munkájukért.

Mint endrődi születésű, szeretném felhívni figyelmüket a következö
re. A budapesti Mátyás-templom felújításával egyidejűleg a harangokat
is megtisztítottak, ill. három újat is készítettek a régiek mellé. Az egyik új
harangon - Krisztus-harang - nem mellékesen ez a legnagyobb 4500 kg
a következö ajanlás olvasható: "Az üdvösség 2010. és XVI. Benedek pápa
kormanyzásának 6. évében a Budavciri Fötemplom közössége Varjú Imre
plébános vezetésével az Isteni Megváltó, az Úr Krisztus tiszteletének szen
teit engem, hogy megfeleljek mindenkinek, aki reményének okáról kér
dezi:' Ez a harang Húsvétkor szólal meg elöször. Kérem, hívja fel a diakok
figyeimét, hogy ha alkalmuk lesz a Mátyás-templom harangját hallgatni,
gondoljanak arra, hogy abban a hangban egy endrödi születésű ember
Varjú atya - aldozatos munkája is benne van. A harangokról készítettem
fotókat és kértem ismertetöt, ezeket szívesen eljuttatom Önöknek. Varjú
atya jelenleg, mint nyugdíjas a XVIII. (Pestszentlörinc) kerületi Ibolya utcai
kapolnában tevékenykedik.

Il. János Pál harang
Budapest - Mátyás-templom
Készült 2010-ben Rudolf Perner mühelyében - Passau
Tömege J500 kg
Ajánlás:
"II. János Pál pápa hősi tanúságtételének emlékezetére öntetett
engem Varjú Imre plébános és a budavári hívek közössége az Úr
20 l O., XV I. Benedek pápaságának 6. évében:'

Szentháromság harang
Budapest - Mátyás-templom c:;:?'
Felújítva: 20 lo. Rudolf Perner mLíhelyében, Passau
Tömege 800 kg
Ajánlás:
"Goss mich Antoni Leclienter In O fen Anno 1723"
DEO Uni [n Essentia Trino ln Personino Patri, Filio et Spiritui
Sancto. pp Anno MDCCXXrrr Post Urbem Incineratam Ipso Die
Pashatis 28. Martii Hanc Campanam R. P. Stephanus Dinarich
Provinciae Austriae Societatis JESU ProvinciaJis F. F.

Szent Károly harang

Budapest - Mátyás-templom
Felújítva 20 JO-ben Rudolf Perner mühelyében - Passau
Tömege 3200 kg
Ajánlás:
"Isten dicsőítésére, hazánk Nagyasszonya templomában Mátyás ki
rály tornyából szólítom a híveket.
Védszentem, Borromei Szent Károly bibornok. Fölajánlott és föl
szentelt Hornig Károly báró, veszprémi püspök. Walser Ferenez
öntött Budapesten, 1891"

_ _ l.

1

XII. Piusz harang
Budapest - Mátyás-templom
Öntötte Rudolf Perner, 20 10. Passau
Tömege J900 kg
Ajánlás:
"Az Angyali pásztor, Xlr.- Piusz pápa tiszteletére és közbenjánísa
kiesdésére öntetett engem a Budavári Főtemplom közössége VarJú
Imre plébános vezetése alatt a megváltás 2010., XVI. Benedek pápa
kormányzásának 6. évében."
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

20 ll. március

Zrínyi-Gordiusz Matematikaverseny

A Matematikaban Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE)
az idén is meghirdette a Zrínyi-Gordiusz kétfordulós matematikaver
senyt.

Nagy megtiszteltetés szamunkra, hogy éveken keresztül felkérnek
bennünket e verseny szervezésére és lebonyolítasara. Ebben az évben
83 tanuló vett részt a versenyen 3-12. évfolyamon.

•. !;.-:="
..:..

Farsangi jelmezesek egy csoporlja

ve felvonultak a tornateremben. A sok hercegnőtől és tündértől nem
is ijedt volna meg a tél. de a kalózok, indianok, varazslók és szörnyek
tényleg rémisztőek voltak. Hogya derültség nagyobb legyen, a tanítók
baromfiudvarként próbaltak elvegyülni a díszes tarsasagban.

A bemutatkozas és egy kis jaték utan minden osztaly visszatért a
tantermébe. Leküzdőtték az akadalyokat - fank, sütemény, üdítő - és
lehetett tancolni, jatszani, míg a szülők haza nem vitték a faradt cseme
téket.

Kelengyés láda festés

A paraszti polgarosodas targyi vilagat bemutató kiallitas érkezett is
kolankba. A gyerekek megismerkedtek a 19. századi falusi utca képével,
a homlokzatokkal, tornaccal és a tisztaszoba dísztargyaival is. Dr. Szonda
Istvan vezetésével a foglalkozason festett kelengyés ladat készítettek.

Hangszerbemutató

Új tagokkal egészült ki a Bibuczi zenekar - legalabb is átmenetileg
- mert szinte minden hangszerhez találtak olyan önként jelentkezőt,aki
sikerrel szólaltatta meg. A gitár, bendzsó és a fúvósok zenéjét hallva nem
is ültek tovább a gyerekek. Eljártak egy vidám kacsa táncot, és menetel
tek, mint a katonák. A végén még a rock'n rollt ís megpróbálták. Szeren
csére van még idő a szalagavatóig .. '

Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az isko
la honlapján: www.rozsaheqyiiskola.hu

Most épp öt (ös a Bibuczi zenekar
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bfREK, ESEmÉnQEK A
Krs BÁlrnc ÁLCALÁnos rSKolA ÉS óvoOÁBól

.... , .
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Megkülönböztetett figyelmet szentelünk:
a tevékenységközpontúságnak, hogya gyermekek mínél több

átélt élményen és közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül ismerjék
meg az őket körülvevő világot

a hagyományok ápolásának: szüret, advent, karácsony, Maci
nap, farsang, kiszézés, játszóházak, husvét

az egészséges életmódra nevelésnek: zöldség- és gyümölcsna
pok, szabadlevegőn való mozgás, játék, séták, kirándulások, turák,
sporttevékenységek és rendezvények

a környezetünk megismerésének, megszerettetésének, különös
tekintettel a természetvédelemre: Zöld Óvoda eim, Állatok Világnap
ja, Víz Világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja

a gyermekszeretetnek: érzelmi biztonság, másság elfogadása, to
lerancia, élményekben gazdag programok: Gyermeknap, Családi nap,
tvzáró- és ballagási ünnepség

Kedves Érdeklődők l

Kérjük, látogassa nak el gyermekükkel óvodánkba, vegyenek
részt rendezvényeinken, hogya kis "százszorszépek" mindennapjait
személyesen is megismerhessékl

Szeretettel várjuk Önöket a következő programjainkra:
Nyílt napjaink: március 28-29. 9.30-11.30
Ovi-kóstoló: április 1. 9-12
A beiratkozáskor szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik be-

töltik 2,5 éves életévüket.
A beiratkozás idöpontja: 2011. április 4-5-6-án, 7 - 17 között
A beiratkozás helye: Gyomaendrőd,Kossuth u. 7.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcimet igazoló irat
- gyermekorvosi vélemény

"Hej Óvoda, Óvoda
Te ékes kacsolában forgó aranypalota'"

Az óvodaválasztás jelentős

esemény mínd a család, mind az
érintett kisgyermek életében.

Százszorszép Óvodánkban az
óvodáskort varázslatos, csodákkal
teli éveknek nevezzük.

ÓVODAHrVOGATÓ

"Merj a legjobb lenni ..." - A Kis Bálint Általános Iskola és Ovoda
komplex tanulmányi versenyt hirdetett a város óvodásai és általános isko
lás tanulói számára .

A kicsiket és nagyokat egyaránt "megmozgató" versenyre közel ezer
diák jelentkezett 3-tól 14 éves korig, összesen: 12 kategóriában .

A háromfordulós verseny először a válogatóval kezdődött.Azoknak a
gyerekeknek a kiválasztasa volt a cél, akiket teljesítményük alapján érde
mesnek tartanak a pedagógusok a versenyre benevezni.

A második forduló feladatai tovább
csökkentették a tehetséges gyermekek
létszámát.

A harmadik fordulóban a leg
ügyesebb, legrátermettebb, legtehet
ségesebb gyermekek mérték össze
tudásukat, intelligenciájukat, felké-

..... szültségüket. Negy helyszínen: a Kis
Bálint Altalános Iskola es Ovoda Fő - és
Hősök uti epülete, a Varga Lajos Sport
csarnok, valamint a Határ Győző Városi
Könyvtár adott helyet a versenyeknek.

Február 14-én a Katona József
Művelődési Központban a legizgalma

sabb, legszebb pillanatok következtek: a város legtehetségesebb diákjai
felkészítő nevelőikkel együtt átvették megérdemelt jutalmukat. A díját
adáskor az öt legjobban teljesítő gyermeknek es pedagógusának szólt az
elismerő taps.

Köszönjük: a Hunyai-, a Margaréta-, a Napraforgó-, a Gyermekliget-, a
Szivárványo, a Csemetekert-, a Százszorszép-, és a Napsugár Ovodáknak
valamint felkészítő óvónőiknek lelkiismeretes és türelmes munkáját.

Szintén megköszönjük a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Isko
la, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Ovoda, valamint a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda tanítónőinek, tanárainak az odaadó, áldozatos,
sikeres felkészítést l

': ..

. ~.

Szeretettel várjuk programjainkra az érdeklődő szülőket és gyermekeket:

a Kis Bálint Altalános Iskola és Óvoda nevelőtestülete

Megyei tornaverseny Gyomaendrődön

Beiratkozás:
Ideje: 2011. április 4-5-6. (hétfő, kedd, szerda) 7.00-17.00-ig
Helye: Fő út 181.

"Iskolába járni jó!"

Nyílt napok:
Ideje: 2011. március 28-29. (hétfő, kedd) 8.00-11.00 óra között
Helye: Hősök ut 45.

Szülői értekezlet a leendő elsős gyermekek szüleinek:
Ideje: 2011. március 22. (kedd) 17.30
Helye: Hősök út 45.

Iciri-piciri Mesemondó Verseny és Rajzkiallítás:
Ideje: 20 ll. február 28. (hétfő) 14 óra
Helye: Hősök út 45.

Sulikóstoló:
Ideje: 2011. április 1. (péntek)
Helye: Hősök ut 45.

A Kis Bálint Altalános Iskola és Óvoda beiskolázási tájékoztatója

Intézményünk a 2011/2012-es tanévben három első osztályt kíván
indítani, melynek osztályfőnökei:

- Baráth Ella, (Ella néni)
- Orbán Józsefné (Rózsika néni)
- Szabadosné Horváth Ilona (Ilike néni) lesznek.

Iskolánk színes életébe, az ott folyó nevelö-oktató munkába, a követ
kezö programjaink, rendezvényeink során kaphatnak betekintést az ide
latogató érdeklődők.

2011. február lS-én a gyomaendrődi Varga Lajos Sportcsarnokban
került megrendezésre a fiu torna diákolimpia megyei versenye, melyen a
Kis Balint Általános Iskola kisebb és nagyobb tornászai vettek részt.

A rendezvény rövid tiszteletadással kezdődött, melyen az öt éve el
hunyt Varga Lajos olimpikon tornászra emlékeztek egykori tanítványai és

a jelenlevők.

Ezután került sor a kötelező

~:$:;:,,==i~:;:-:-.'~-:4 gyakorlatok bemutatására tala
jon, gyűrűn és szekrényugrásban.

Csapatban mindkét korcso
portban I. helyen végeztek a fiuk,
igy ők képviselik márciusban me
gyénket a Kecskeméten megren
dezésre kerülő országos elődön

tőn.

Egyéni helyezések:
I.kcs. I. Varju Gergő

II. Vincze Levente
III. Mertz Ádám

II. kcs I. Bárkai Zsolt
II. Munkácsi Erik
III. Varju Dániel

II-IV. kcs I. Poharelec Csa ba
II. Kovács Zsolt
III. Kovács József

Szép beszéd... - A Kis Bálint Altalános Iskolából és Óvodából öt diák
vett részt fViezőberényben, 207). február 7O-én a területi Szép Magyar Beszéd
Versenyen. A szabadon választott szövegek elolvasása után a kötelező szö
vegek felolvasását hallgatta meg a háromtagú zsűri, akik kiemelték, hogya
tanulók jó felkészültségrőltettek tanúbizonyosságot.

5-6. osztályban: Uhrin Barbara: harmadik helyezett lett, 7-8. évfolyamo
sok közül: Magyari Gyöngyi: második helyezett, Sipos Fanni pedig az első he
lyezést érdemelte meg kimagasló te/jesitményével. [gy az idei évben is beju
tott versenyzőnkaz országos döntőbe, Fanni képviseli az iskolát az Országos
Kazinczy Szép Magyar Beszéd Versenyen. Felkészítője: Hunya Jolón tanárnő.

.,
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A magyar kultúra napja az ÜMarf-ban
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Polányi Éva

Ha jókedvét, ha kincsét nem tetézed.
törd meg jobboddal ellenség szivét,
s ha mégis, mégis bünteted e népet,
legyen bűntelen, hiszen a Tiéd.

Ciergely Ágnes: ír fohász 1916-bó:

Ó, kelta I<őkirdly, tekints le végre
villám sújtotta szirtjeid közül
e számüzött. e végzet verte népre
melya világot kapta börtönül.

Örömmel tesszük közzé az érdeklődő nagyközönség számi:Íra is
ezek elérhetőségét. ..

Csak remélni tudjuk, hogya magYM kultúra napi rendezvény s
a két riportfilm közös gondolkodásra, értékeink megőrzésére. meg
becsülésére ösztönöz valamennyiünket ...

/\jánlott hivatkozások: .
http!/videotar.mtv.hu/Videok/2011/02./11/12.1Nappa

li 2011_februar_11_.aspx
- http!/videotar. mtv. hu/Videok/2011 101 12tl/20/SzegedÍ_

Regiona lis_Magazin_2011_januar_28_.aspxl

lítások, könyvbemutatók, zenés - irodalmi utazások, meghitt költé
szet napi emlékezések egész sora tette valóban szellemi mű.hellyé,

fontos találkozások központjává a könyvesboltot. .. ahol JO mer;
pihenni, impulzusokat kapni, mindenféle korosztályt megis~e.rni,

előadóként adni, befogadóként kapni ... (időnként a befogadobol IS

lehetett előadó ... azon a költészet napon, amikor a közönség - inter
aktív módon - kedvenc versét szavalhatta )... vagy egyszerüen csak
enoedni me9érintetni maqunkat. .. versek, képek, szó - zene által ...

"Az est f~lfokozottsá\<á-hoz, kü[önlegességéhez hozzájárult a Sze
gedi I<örzeti Stúdió jelenléte is, hiszen januárban - valamennyiünk
Örömére - riportműsor készült az OMart-ról és Szilár;yi Ferencről. ..

Az összeállításban Oláh Ciizella és Molnár Albert (a két alapÍ
tó, házigazda. házaspár) beszélt indulásról, elképzelésekről, eredmé·
nyekről ... nehéz élethelyzetekről, köt?désekr~l,. tanári páIYár~I ....
kapcsolódásukról Szi!ágyi Ferenchez es felesegehez, Eszter nenl-
hez városunkról, Ciyomaendrődről ... hivatásukról.. elhivatot-
tan .

S közben a könyvesbolt gyors átalakulását figyelhette a néző ...
székek, zongora, "pódium", mikrofonok, gyülekezés ... majd az est
néhány képe ... gitát; énekkar, szaxofon, zenekari muzsika részic
tei ...

A másik filmben Szi!ágyi Ferencné Németh Esz"ter beszél férje.
az egy éve elhunyt nyelvész, imdalomtörténész hagyatékáról. .. vall
együtt töltött, feledhetetlen napjaikról ...

.--1
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.. Oh, örökkék ég minden felhők mögött, kiirthatatlan optimiz
mus .....- hallottuk 2011. január 21-én, a magyar kultúra napjának
előestéjén a zsúfolásig megtelt OMart könyvesbo!t alkalmi pódiu-
máról. .

Biz~kodás, komoly elszánás és szeNezőmunka, sok lelkes ember
kellett ahhoz, hogy ezen az estén Ciyomaendrődön közösségben em
lékezzünk a Himnusz születésnapjára, ünnepeljük a magyar kultú
rát. .. gazdagságát, sokszínűségét. .. ~zt a ku!túrát, melynek sz.e~es

része az endrődi születésű Ciergely Agnes, vagy a gyomai SZlIagYI
Ferenc kö!tészete (sorolhatnánk más művészeket, tudósokat, elszár
mazott alkotókat, kiemelkedő teljesítményeket is) ... nem véletlen
tehát, ha örömmel hallgattuk a megzenésített ír fohász 1916-ból és
I<i a télből című verseket ... ahogyan örömmel és jóleső érzéssel vet
tük számba erre az estére összehívott tehetséges, értékeket képviselő

fiataljainkat. .. .
Értéket hordoz, képvisel, ad ... érték... "valaminek az a tula)don

ága, amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi
ki..... olvashatjuk a lexikonban .. ·.

Mi az érték ... 2011-ben L kérdezhetjük némi bizonytalansággal
ebben a forronoó, minden pillanatban változó, útjelzőket, valódi
kapaszkodókat ~em, vagy csak ritkán adó XXI. századi világunk-
ban ... valóságunkban ... való(s) világunkban ! Mi értéke (kézzel
fooható haszna) van a versnek. " a népdalnak a zongora- vagy
h~8edűjátéknak ... az együtt éneklésnek - zenélésnek ... a művésze
teknek ... a művészi tevékenységnek... 1

Örök a kérdés ... mint ahogyan az is, ezekkel megy-e előrébb a
világ, jobb lesz-e ettől az életünk/. ..

Ma már - szerencsére - alkotó és befogadó bárki lehet ... (te
hetség, kitartás, fegyelmezett munka ... nyitott szív és lélek ~ell

hozzá.. .) ma nem kevesek kiváltsága a művészetek gyakorlasa,
megértése s hihetjük, legfőbb célját, miszerint minőségibb életet
élh~tünk általa (mindegy hogy alkotunk vagy passzívan b~fo~a:
dunk) elérheti ... sőt ma már tudjuk: terápia, beteg embert gyogYlto
vagy éppen a tanulást, fejlődést segitő .. eszköz" is Iche~... .

.. I<iröpít a pontból és a pillanatból"- írja fent emlitett valloma
sában Babits Mihály ... amikor elhagyjuk Jöldi nyügök nehezét",
.. közgondok terhét" (Szilágyi Ferenc), s csak a Szépség, a Szabadság,
a fel~zabadult Öröm áramlása marad ... s az együttlété ...

Ezen az estén ezt a fajta élményt élhettük át ... hallgatva hangsze
reken játszó fiataljaink előadását (Füzes András gitár, Dinya Milán
zongora, I<opcsek László szaxofon, Bela Ciréta hegedű, Cserenyecz
Dóra oitár, I<ovács László zongora), vers- és szövegmondóinkat (
Csere;yecz Éva, Csaba Csilla, Turnár Mariann); a Ciyomaendrődi
Zenebarátok I<amarakórusát, a Tűzmenedék együttes megzenésíté
seit ... nézve a kiállító Városi Alapfokú Művészeti Isko!a képzőmű

vész tagozatának, volt és jelenlegi diákjainak képeit ( Adám Flór~.
B. Molnár Zsuzsa, I<olozsvári Viktória, I<ovács Csilla, Molnar
Anna Lívia, Neubort Nelli, Szurovecz Lúcia).

Értéket nem ..csak" teremteni, de bemutatni, menteni is kell. ..
s tudjuk, létezése óta ez az OMart I<önyvesbo!t és Műhely nem
titkolt feladata ...

.. Mi elsősorban városunk ku!túráját kívánjuk közvetíteni a hoz
zánk betérőknek"- hangzott Oláh Ciizella köszöntőjében.

S ha beletapozunk Vendégkönyvükbe, szembeötlik az a sokszí
nűség. ami az eltelt éveket jellemzi ... író - olvasó taldlkozók, kiá!-



18 VÁROSUttK 20 ll. március

Március
Citromos karaj

Karajszeleteket kicsit megsózva, lisztben megforgatva forró olajban hirtelen
megsütjük. Egy jénaiban az olajat kis vízzel felöntve összerottyantjuk.
Visszatesszük bele a husikat, és addig pároljuk, amíg meg nem puhulnak
Ezután sok tejfölt teszünk bele, és ízlés szerint egy egész vagy egy fél citrom
levét.

Seidl Ambrus

NYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

. . KAPUFA BT. Gyomaendrőd, II. ker. 467.
06/70513-95-14

... A kondorosi úton. a vásártér után

\1 SZONDEK \1
Keresleedeimi és Szolgáltató Kft

Cipőtalphélés gyártás
Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1
TlFax: 06-66 386-037
Mohi!: 06 20 451 1944

r-------~-----------------~
: HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN! :

.-------~~~~-------------~~

Gyoma Kossuth u. 30.· Nyitva: HétfólÓI· Péntekig 9.00-17.00·ig SzombaI9-12·ig
Endród Fó út- Mikes út sarok· Nyitva: Hétfótól· Péntekig 8.30-12.00-ig mO-mO-ig Szombat 8.30-12.00·ig

Direct Light csomag már havi 1190 Ft·tól
Egyelőfizetésen belül akár 4beltéri egység

Kiistálytiszta HD műsorok· akár 2db DVR készülék
Az ajánlat részleteirőlvalamint

a csomagok havidíjairól keressen bennünket

Telemax Távközlésfechnika
Békéscsaba Gyóni G u. 6. Tel.:66/442-755

Mobil:20/337-BD1D; 20/236-7170

Megújult aUPC Direct ~ ~ ~
Szórakoztató. Izgalmas. Vicces. I ,- 71111R
Bárhol. Azonnal. Mindenkinek. ~'J. ~.

,. ,. -
BELEPES ALEGJOBB HASZNÁÚIÚJHA ÜZLETEK

AKÁR TELJES,

INGYEN!!! A,RUCSERE
UJ TAVASZI, ,

ARUKESZLET
MÁRCIUS 7-töl
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

BAKONYI ISTVÁN gyomai származá
sú budapesti lakos, 2011. január IS-én 72
éves korában földi zarándokútját befejezte,
és hazatért Gyomára. Gyászolják: családja,
barátai és vadásztársai

HEGEDÜS EDE, aki Hunyán az Alkot
mány utcában élt, február 23-án 78 éves
korában visszaadta lelkét Égi Urának. Gyá
szolja: felesége, fia, unokái és a rokonság

özv. LIZICZAI IMRÉNÉ BÁLINT
ESZTER endrődi lakos, 74 éves korában,
február 22-én visszaadta lelkét Teremtőjé

nek. Gyászolja: családja

PINTÉR PÉTER Bozsányi Mária férje,
20 ll. február 22-én Gyulán befejezte földi
pályafutását. Földi maradványai az endrődi

Szarvasvégi temetőben nyugszanak. Gyá
szolják: felesége, gyermekei, unokái, édes
anyja és a rokonság

19

t
Békesség haló poraikon,
foga.dja be őket az Úr
az O országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük l

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordulójuk
napján.

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

Az endrődi katolikus temetők takarÍ
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Tl
karékszövetkezet.

Az endrődi rom. kath. Szent Imre polgári fiúiskola 1941/42. évében
végzett növendékei

Suhanyeclzi Mihály, Adamik István, Hanyecz Máté, Tímár Ede, Tímár
Gergely, Timár Imre, Virágh Elek, Balla Vencel, Uhrin Béla, Tímár Ince,
Kappel Károly, Dinya Ede, Gyuricza Zoltán

Zsigri Mária, Hoffman Magdolna, Tímár Magdolna, Kovács Anna, Fülöp
Irén, Timár Mani, Pintér Luca, Pintér Hermina, Gonda Margit, Bukovi
Gizella, Bányai Judit

HOLLÓS ISTVÁN tanár, BAGOLY MARGIT tanítónő, DR CSEH
JÓZSEF orvos, HATTYUFFY ERZSEBET tanár, DR CSÓKAsI BELA
igazgató, CSÖSZ MÁRlA tanítónő, DR. HUNYA SÁNDOR oszlúlyt'ónők,

KISS SÁNDOR hitoktató, FEHER SÁNDOR karnagy
A képér! köszönetet mondunk Dombos László szolnoki o!vasónkn"k
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Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étter
münkben 70 főig.

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállaI
juk a teljesen klimatizált Híd
fő étteremben 160 főig.

r

ppszq;1(
Panzió és ~tterem

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

E-maiI: feszekpanzio@mail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

4GaO
AauaAz
Gyomaendrőd,Fő út 15.

Telefon: 06-20-9527-032 és
06-66-386-274.

Kedves vósórlóim!
Márciusi ajánlataim:

• Megérkeztek a tavaszi vetőmagok
• Zöldségfélék, virágmagok, dughagymák
• Virághagymák, rózsalövek, bioburgonyók
• Tavaszi lemosó vegyszerek
• Rovarö[ők, gombaölők, növénytápok
• Permelezök, fűnyírók, lódűrészek

• Kézi szerszámok, szegek, csavarok
• Kályhák, kandallók, gózégök
• Gumicsizmák, esőruhák, védökesztyűk

• Szivattyúk, tömlök, csatlakozók
• Fóliák, műanyag áruk, konyhai eszközök
• Feslékek, emlek, hígítók
• Tilán siliconok, purhobok, ragasztók
• Elemek, izzók
• Alu létrák, lalicskák, kertészeli eszközök

Várom kedves vásárlóimat!
FARKAS MÁTÉ

VÁROSONK, Gyomaendrőd ~ Megjelenik havonta' Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület'
Főszerkesztő: Iványi László' Szerkesztőségcíme: 5502 Gyomaendrőd.Fő út l. Te!.. Fax: (66) 283-940 (20) 9457-843 varosunk@gmail.com •

Szerkesztők: Cs. Szabó István, Polányi Éva. Sóczó Géza. Dr. Szabó Béla, Dr. Szonda István' Lapzárta minden hónap 20. napján'
Felelős kiadó: Vaszkó András ~ Megjelenik minden hónap első hétvégéjén, Interneten minden hónap elsején'

MŰVELŐDÉSIÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BÉ/1995.' HU ISSN 1586-3689 'készült (70) 566-39-88
Interneten: http://www.szentgellert.hu·E-maiJ:varosunk@gmaiJ.com
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fi kvrvsztcíny nvmzvti gondolat hírnökv Áro: 180 Ft

XVIII. évfolyam 4. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2011. április

A tartalomból:

IN MEMORIAM
- Tímár Menyhért - 4. oldal

Március 15-e ünnepe Hunyán
képek - 4. oldal

20 éve történt - a Barátság SE megalakulása
- 12. oldal

Barátságos Közgyűlés
a budapesti Alma Mater étteremben

I m m á r
mondhatni,
hogya szokásos
(másodszor) he
lyen a budapesti
V. ker. Alkotmány
utcá ban ta lá I
ható "Alma Ma
ter" étterem ben
tartotta tavaszi
közgyűlését az
Endrődiek Baráti
Köre, 2011. már
cius 26-án. Ezt
a helyet mintha
a Baráti Körre
szabták volna. '----""'''-- -'-_-''' -''---' .......__---l

napon. Szabályos mederben elkezdöTeljesen megtöltöttük, (kb. laO-an) köz-
lekedésileg igen kedvező helyen van, dött a közgyűlés.

Az első napirendi pont volt a Giriczparkolás ingyen, optimális vendéglői ár.
László által készített lf2 órás élet-riportMár V2 10 órakor gyülekezett a jó

nép. Technika rendezve, adminisztráció film megtekintése leghíresebb falunk-fi-
fölkészülve, zökkenőmentesen érkeztek áról, Rózsahegyi Kálmánról. Jól esett már
a kedves Barátok. 10 órára már triccs- tőle is hallani, hogy mennyire kötődött

Endrődhöz. Ebben összeért a szívunk
traccs partik álltak össze, csipegetve a
kihelyezett finom pogácsákból. vele. A filmben hallottuk nyilatkozni

lf2 ll-kor aztán Tímár Imre elnökünk unokáját - Marikát -, aki méltatta a már
akkor 40 éves

csendre intette a társaságot, és üdvözlés
után bejelentette, miről is lesz szó a mai Baráti kört, hogy jo/ylntci, oz 5. o/da/Oli

Rendezvénynaptár - 13. oldal

Március IS. Gyomaendrődön 
képek - 20. oldal

" ·1

öltÓVVlúdt Krisztll1s
e és bé~éje töltse
el szívli1vl~et!

MiVldeVl Kedves
ol vúSÓVl~Vlú~

óldott J úllelll1jós
~lÁsvéti Ii1VlVlere~et ~íVÓVl

úZ EVldrödíe~
Búróti Köre és ú
5zer~esztöség!
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

FELHÍVÁS - Az 50-es években a varjasi új iskola előtt állt
egy feszület. Többen emlékeznek rá, hagyott volt, de sen1<.i nem
tudja, mikor tűnt el, és hová lett. A 60-as évek elején készült
fényképen már nem látható. Ha tudja valaki, mi lett a kereszt
sorsa, vagy esetleg van valakinek olyan régi fotó a birtokában,
amelyen még látszik a feszület! kérjük, jelentkezzen.

Fülöp Zoltánné Takács Agnes agnes.takacs55@gmail.com

Kérés az Olvasókhoz - Ha van valakinek birtokában érdekes
fénykép, mely sokakat érdekelhet, köszönettel vesszük Újságunk
számára. (A képet visszajuttatjuk a tulajdonosnak!)

Ha valakinek van a lebontott endrődi kálváriáról képe,
dokumentuma, nagyon kérjük, juttassa el szerkesztőségünk
nek. Köszönjükl

A GYOMAENDRŐDI SZENT FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY
az 1996.évi CXXVI. Törvény 6.§ (3) bekezdés rendelkezésének
megfelelően ezúton tájékoztatja a nyiJvánosságot és értesíti Tá
mogatóit, hogya2009-ben felajánlott SZJA l %-aiból az adóha
tóság 52 126 Ft összeget utalt át. Ezt az összeget az alapítvány a
helyi Tüzvédelmi feladatok megvalósítását biztosító szervezeti
és technikai feltételeit javításának elősegítésére használjuk fel.

SNUFI A MŰVÉSZ-BŰVÉSZ

A Parádé Nagycirkuszt árgus szemmel figyelték a gyerekek
a Rózsahegyi Iskolában

Köszönjük a támogatást és kérjük, hogy a jövőben is támo
gassák alapítványunkat adójuk l %-ával.

Gyomaendrőd, 2011. 03. lS
Dinya László

Az alapítvány képviselője

FELHÍVÁS

A Parádé Nagycirkusz bohócaiként léptek fel a Bibuczi
Gyermekszínház színészei. Negyedik alkalommal tartottak in
gyenes előadást Csárdaszálláson és Endrődön egy TÁMOP pá
lyázat segítségével.

A Bibuczi zenekar tagjai - akik zenetanárok, kitünően érte
nek a gyerekek nyelvén és tanulságos történetekkel, hangszerbe
mutatókkal szerepeltek.

Az Óregszőlői Körzet 7 iskolájának Tanulóihoz, Tanítóihoz
és Hozzátartozóikhoz l

Az Emlékkönyvek készítéséhez írott és képes anyagat ké
rünk mielőbb: életrajzot, visszaemlékezést, fényképet, csoport
képet, tablót.

A támogatást köszönettel vesszük.
Alt Jánosné Salamon Terézia Pésó Béláné Fekécs Irma
ny. pedagógus ny. pedagógus
5502 Gyomaendrőd, Toronyi u. 21. 5502 Gyomaendrőd, Polányi u. 23.
Telefon: 66/284-538 Telefon: 66/284-212

BABETTA segédm.otorkerékpár jó állapotban családi okok
miatt sürgősen ELADO. ErdekJődni: 06 70 566-3988

A gyomaendrődi N)'ugdfjas Kertb::1l"ál Kör
rende7.ésében

2011. április 5-én 9.00 órától

"ÁROSIBOR
SZÁRAZKOLBÁSZ

ts PÁUNKA VERsENY
ISKOLAI BEÍRATÁS - Gyomaendrőd mindhárom általá

nos iskolájában: 2011. április 4-5-6.
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda is szere

tettel várja új elsőseit!

Slc:r.:rcllcl várjUK ~ kL)lbúsi'.k~sziIÖkcl.

a bor-..'s p;'liinkatcrl1lc:lökcl

Szívesen IiJll1nk minckn L'rddJödÖI'

i\h l>?ll1 hl'::./~·\.ll..'\ f11t)lhl:

..\.uám József
~1 \yugJi.ia:, t' ...:nb:lr\Ú Kiir dn('l!-.l'

Ncyczés: a hclvszím'T1 8.00 órától
l K:1Ii)n;~ J~IISt;r \ lú, ....;Ic:·h.k:-;i K~·1/11<H1L (i: l)m~h:llclr(lJ KlI~"ulh u. ().)

NYELVSTÚDiÓ

•INTEFtmárcius 31-ig még jelentkezhet(sz),
aztán várni kell júníusíg a következö tanfolyamra!

angol kezdő - az alapfokú nyelvvizsgáig
angol haladó - a középfokú nyelvvizsgáig

Óradíj: 600-1 OOOFt létszámtól függöen Akkreditált Nyelviskola

NYELVTANFOLYAMOK

Információ, jelentkezés, beiratkozás 20/22-970-22, 20/947-1603
Inter nyelvstúdió Kossuth út 18. és: info@internyelvstudio.hu

KIDS CLUBOS szülőknek az első 20 óra ajándékbal

Nyelvtudásra van szüksége? Helyben vagyunk!

Afa-mentes, munkanélküli és céges támogatás lehetséges.
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)llíll(;IIJS 15. IllJNYlíN Ünnepi műsort adott a Szent Gellért Katolikus Altalanos Iskola és Ovada,
felkészitő tanitó Szabó Anikó volt.

Ünnepi beszédet mondott Petényi Szilárdné polgarmester

Közvetlenül ezután a mezőbe rényi Mezőgép Gyáregységnél
kezdte pályáját mint műszaki gyártmányfejlesztőmérnök.

Egy évvel később házasságot kötött a gyomai származású
I<urilla I<atalinnal és ugyanott, Mezóberényben a munkahely által
biztosított szolgálati lakásban boldogan élt családjával. az itt szü
letett É.va és Tibor gyermekével.

1976-ban hazaköltöztele A hunyai Hunyadi Mgtsz műszaki

vezetője lett. Munkahelye itt is biztosított részükre szolgálati la
kást. Nyolc évig dolgozott ebben a beosztásban. Munkatársaiva.l
megértő és segítőkész volt. Nagyon szerette munkáját, a műszaki

terület volt a mindene.
Sokévi szorgalmas. takarékos munkájuk után Gyomán, a Hu~

nyadi utcában kezdtek építkezni és így került a helyi kazángyár
műszaki osztályának gyártmány előkészítőcsoportjához.

1990-ben a rendszerváltás, mint mindenkit, őt is kemény pró
ba elé állította.

I<itartással, akarattal, tehetséggel. szakmai tudással a vállalko
zói területen sikeresen és eredményesen próbálkozott. Vas-mű

szaki boltot létesített, amit nyugdíjazásáig vezetett..
Munkája eredményeképpen a műszaki bolt szomszédságá

ban megépítette a Borostyán Vendégházat. Azt tervezte, hogy
nyugdíjas éveit ezzel a nyugodtabb. könnyebb munkával tölti, de
ez nem valósulhatott meg teljes mértékben. mert egyre erősödő

betegsége nem engedte.
Nagyon szerette a természetet. ahová sokszor magával vitte

Balázska és Dorka unokáját is.
Szerette a fákat. virágokat, növényeket. Palántázó házat léte

sített, hobbijával. a kertészkedéssel töltötte szabadidejét.
Betegen is bizakodott, tervezgetett, tanácsaival segítette csa

ládját, feleségét, gyermekeit.
Súlyos szenvedések után. a szentségek felvételével, lélekben

megnyugodva, felesége kezét fogva. békességben szenderült el
és távozott lsten örökkévaló országába.

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm·k,lC<lgiÍs, lelki I(,íbil·kő

1;len iÍldjoi,1 Tc légy vé~1SŐ :llmunk,
s ivadékainkbil szebb Jövő l

Tím:,r M,ílé

~7ülőlöld l)ölc;ő, rnajd koporsól
"dllc;illd~~ a n<\,y é~,I:1J felőli
/\nyanyclvcd billyo~,"i'nl jelöli
Tc Vd\~y a léll hó s a I.lvaszi zöld,

20 l l, március 17-én
elhunyt a Tímár familia
egyik tagja. Tímár Meny
hért,

1944, októ-
ber l-jén született
Endrődszentlászlón (Hu
nyán), a hatgyermekes
Tímár József és Tímár
Gabriella negyedik gyer
mekeként.

"Igazi" Tímár: édes
apja, édesanyja. anyai
ági nagyapja, nagyanyja
mind-mind Tímárole

Az általa nagy lel
kesedéssel és szeretet
tel készített családfán a
nyolc dédszülő között
két Tímár-Tímár pár ta

lálható. I<iterjedt rokonság. Talán nem dicsekvés. a legismertebb
közöttük, Tímár Máté író.

Gyermekéveit Hunyán töltötte, itt végezte általános iskolai
tan ul mányait.

Szorgalmas. szerény, nagyon jó gyermek volt, aki már ekkor
készült későbbi hivatására.

Taníttatásáért a szülól< mindent megtettek. dacára nehéz hely
zetüknek. Kulák származásuk miatt majdnem a kitelepítettek sor
sára jutottak.

Középiskoláit a Gyomai Gimnáziumban kiváló eredménnyel
végezte, majd 1968-ban a Budapesti Agrártudományi Egyetem
Agrármérnöki Karán szerzett gépészmérnöki diplomát.

Tímár Menyhért
1944-2011
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Barátságos Közgyűlés
folytatás a címoldalról

5

milyen szépen törödik ez a társaság Endröddel, annak ellenére,
hogy azok alapították, akiket mostohán elűztek szülöföldjükröl.
Nagy tapsot kapott a film készítője.

Ezután következett a szomorú epizód, amikor az időközben

elhunyt öt barátunkról emlékeztünk meg.
És persze az életnek az a rendje, hogy folytatódik, 10 új tagunk

lépett elénk és mutatkozott be.
Következett az elnöki beszámoló. A 201 O-es év eredményei:
Májusban Rózsahegyi Napok, szarvasi kirándulás, Népházava

tás, Csernus apátplébános úr emléktábla avatása stb. történt.
Majd augusztus 20-án halászléfőző versenyen arattunk babé

rokat.
Másnap kaptuk meg az Endrődi Baráti Kör 50 éves működé

sért a városi Emlék Plakettet, melyet nagyon finom birkapörkölt
tel sikerült ízesítetni.

Szép alkalom volt az Adventi koszorú gyertya gyújtásának so
rába is bekapcsolódni.

Következtek a 2011-évi tervek.
Május 13-án, a Rózsahegyi napokon veszünk részt, 14-én pe

dig Dévaványa meglátogatása lesz a program. Megyünk túzok
lesre is. Mivel a túzok védett állat, birkát vágunk és azt esszük meg
helyette.

Az előadottakhoz kapcsolódva Farkas Zoltánné, a Rózsahegyi
iskola igazgatója részletezte az iskola május 13-i programját.

Utána következett a"lényeg". Hogy is állunk pénzügyileg'
Ladányi Gáborné Mancika - Társaságunk titkára - ismertette a

201 O-es év pénzügyi helyzetét.
A számok stimmeltek, alulról fölfelé, aztán meg fölülről lefelé

is összeadva.
Ami úgy komolyabban megmaradt bennünk az a sikeres ered

mény, hogy újságunk-Városunk- pénzügyi helyzete stabil, még jó
tékonysági célra is futotta bevételéből.

Vélemények a budapesti összejövetelről

Egy kellemes nap, sok kedves, régen látott arc. Köszönet a szervezők

nek és a megjelenteknek. Sok ilyen találkozást kivánok mindnyájunknak.
Egri Antalné, Oinya Emília

Hálásan köszönöm a meghívást az endrődiek találkozójára,melyen
nagy örömmel vettem részt. Jó volt annyi év után endrődiek körében
lenni,s látni mennyire összetartóak.

Honti Katalin

Örülök, hogy ismét itt lehettünk, együtt az endrődiek és az Endrődről
elszármazottak. Zeőke Gabriella, Kékesi Márton

Köszönöm, hogy itt lehettem,nagyon jól éreztem magam és újfenn
megismertem pár rokont. bár, én csak leszármazott unoka vagyok a
Varjú,Hunya,Timár és az ott tanitó Orbók dinasztia unokája,de örülök,hogy
itt lehettem, és most már mindig jönni fogoki

Kiss Gy. Sándorné Biró Mara

Az idén - a Rózsahegyi Iskola 50 éves évfordulójára - az öt év
nél hosszabb ideig ott tanított tanárok emléktáblájának készítte
téséhezjárulunk hozzá.

Napirenden kívüli hozzászólásként Dinyáné Bánffy Ibolya - a
Múzeum Barátok Köre részéről - fölvetette, hogy esetleg fuzionál
nának az Endrődiek Baráti Körével.

Utolsó napirendi pontként szerepelt egy szavazásra feltett ja
vaslat.

Szabó Béla vezetőségi tag ismertette azt a tervezetet amely
szerint a Baráti Kör kérje aGyomaend röd város vezetését, hogy
állítsanak emléktáblát az endrődi volt Községháza falára, a Kom
munista diktatúra idején üldözött, kirabolt, több százra tehető

falubeli társunk tiszteletére, emlékére. Akik valójában szívükben
megőrizve a hőn szeretett szülőföldjük emlékét, megalapították
ezt a jelenleg is szépen működő Baráti Körünket.

A kivitelezés költségét a Város, egyének és a Baráti Kör esetle
ges lehetöségei szerinti adakozásból javasolnánk fedezni. A javas
latot aláírta Hunyad Simon Péter és Szabó Béla.

Hunyad Simon Péter ismertette az egykori alapító tagok név
sorát. A tagság meghatottan hallgatta a régi tisztelt neveket.

Ezután nagyon nagy többséggel a közgyűlés megszavazta a
javaslat továbbítását az illetékesek felé.

Tímár Imre elnökünk ezzel befejezettnek nyilvánította a köz
gyűlést és szabad utat kapott a baráti csevegés meg az áhítozás,
a földi örömök, azaz a jó ebéd iránt. Ami nem sokára meg is érke
zett, pörkölt, sültek és somlói galuska alakjában. Jót ettünk, be
szélgettünk, örültünk egymásnak és 4 óra felé kezdtünk elválni
azzal, hogy májusban újra találkozunk- Endrődön.

Budapest, 2011. március 26.
Szabó Béla vezetőségi tag
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ÁPRILISI MISEREND ÁPRILISI ÜNNEPEK

Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius

Gyomaendrőd, 20 ll. február 12.

Tisztelt Gyomaendrődiek' Kedves Katolikus Hívek'

A Jézus Szíve Plébánia nevében köszönettel:
Gellai Imre gondnok

Nagyböjt 4. vasárnapja
Nagyböjt 5. vasárnapja
Virágvasárnap
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvétvasárnap
Húsvéthétfő

HÚSVÉT ÜZENETE

3. vasárnap:
10. vasárnap:
17. vasárnap:
21. csütörtök:
22. péntek:
23. szombat:
24. vasárnap:
25. hétfő:

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ köszönetet mond azoknak a
magánszemélyeknek, akik az elmúlt évben a személyi jövedelem
adójuk egy százalékát az egyház részére ajánlották fel. Az idén is
kérjük katolikus híveinknek és mindazoknak a támogatását, akik
jövedelemadójuk egy százalékával segíteni szeretnék egyházunk
hitéleti, karitatív és nevelő tevékenységét.

Felajánlásukat a 0011 technikai számra tehetik meg, melyért
előre is hálás köszönetet mondunk.

Krisztus megváltó halálának és feltámadásának ünnepét a magyarok
húsvétnak nevezik, ami olyan, mintha a húst ünnepelnénk. Avilág számos
tájékán még a keresztények is csak evéssel és ivással töltik a húsvétot. Az
ünnepi közös étkezések, különösen családi körben, eszünkbe juttatják,
hogy örülnünk kell mindennek, amit Istentől kaptunk. De szakítsunk időt

arra is, hogy templomunkban részt vegyünk a szent három nap szertar
tásain. Hogy örömünk teljes legyen, ne hagyjuk, hogy lelkünket fölfalja a
testünk, inkább örüljön az egész ember testestül-lelkestül Krisztus feltá
madásának, Krisztus testestül-lelkestül feltámadt, megjelent az apostolok
nak, és velük étkezett.

A Gyomai Jézus Szíve Katolikus Templom tetejét borító pala tönk
rement. Sajnos ez az 1878-ban épített páratlan szépségű épület több
helyen beázik. Az elmúlt évek próbáJkozásai, kisebb Javítások nem 01
dották meg az épület állagát veszélyeztető gondot, ezért gyűjtést szer
vezünk épített örökségünk részét képező templomunk megmentésére.

Egyházközségünk képviselő testülete nevében kérünk mindenkit,
hogy lehetőségeihez mérten anyagilag támogassa kezdeményezésün
ket!

Bankszámlaszámunk: OTP 11733120-20007717 (megjegyzés: tető

felújítás)
Személyes befizetési lehetőség, az egyházi hozzájárulások befizeté

se: minden kedden 14 - J6 óráig a gyomai plébánián. (Mátyás király
u.l.)

Kérjük a kedves Híveket, segítsék munkánkat személyes példával
és közbenjárással'

Nagyszombaton az Exsultet húsvéti öröménekét hallgatva, amely
meghirdeti számunkra Krisztusnak a halál és a gonosz felett aratott győ

zelmét, megújítjuk a feltámadásba és az örök életbe vetett hitünket és re
ményünket. Erre az ünnepélyes pillanatra készültünk a nagyböjt, az imád
ság és a bűnbánat negyven napján, átelmélkedve a Megváltó szenvedését
és életáldozatát. Az Exsultetben azt énekeljük, hogy"O felix culpa'; ó áldott
vétek) lsten szeretete legyőzte hűtlenségünket és gyengeségünket, mert
ahogy azt Szent Pál írja a korintusi levélben:"A szeretet türelmes, a szeretet
jóságos, nem féltékeny... mindent eltűr, mindent elhisz, mindent elvisel"
(1 Kor 13). Ugyanebben a levelében az apostol arra is emlékeztet, hogy
a feltámadás lsten szeretetének a gyümölcse, és biztosíték számunkra a
Krisztus ügyében való elköteleződésre."Ha pedig Krisztus nem támadt fel,
akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek is ... és még
mindig bűneitekben vagytok. Ha csak ebben az életben reménykedünk
Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más embernél. Krisztus
azonban feltámadt halottaiból, mint az elszenderültek zsengéje:' (1 Kor
15,14-20)

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Aprilis [O-én vasárnap fél IZ-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt [O-kor

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 6-kor
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise

Nagyböjt péntekjein fél 6-kor keresztút

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor, hétköznap szerdánként este 6-kor

Nagyböjt péntekjein 6-kor keresztút

A katolik,ls oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 18 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor
Nagyböjt péntekjein 6-kor keresztút

A nagyhét és húsvét liturgiája templomainkban
2011. április 17 - április 25.

Endrőd Hunya Gyoma

Április 17. Virágvasárnap 8*, 18 10 fél 12

Április 21. Nagycsütörtök, 18 16 18 IL
utolsó vacsora miséje, szent·
ségimádás

Április 22. Nagypéntek
keresztút 9 16.30 17.30
az Úr szenvedése 15 17 18

Április 23. Nagyszombat
Adoráció a szentsírnál 8-18 9-15 9-18
Vigilia, feltámadás 18** 15** 18 IL

Aprilis 24. Húsvétvasárnap [O, 18 8 fél 12**

Aprilis 25. Húsvéthétfö 10, 18 8 fél 12

• barkaszentelés, passió, ** feltámadási körmenettel, IL = igeliturgia

Virágvasárnap reggel 8-kor az endrődi barkaszentelési misét a
Videokrónika TV felveszi, és közvetíti a

gyomaendrődi kábelhálózaton.

Nagyböjti lelkigyakorlat

Hunya:
április [[-12-13 (hétfő, kedd, szerda) 16 óra

Vezeti: Robert Dtubaia 5zalvatoriánu5

Endrőd:

április 11-12-13 (hétfő, kedd, szerda) 18 óra
Vezeti: Robert Dlubala 5zalvatoriánus

Gyoma:
április 18-19-20 (hétfő, kedd, szerda) 18 óra

Vezeti: Robert Dlubala 5zalvatoriánus

CSALÁD
,
EVE

201 I. A Család éve. A szentmise kegyelmeit nemcsak az el-
hunytakért lehet felajánlani, hanem aZ élőkért is. Ajánljunk fel
szentmiséket élő családtagjainkért úgy, hogy őket is meghívjuk
a szentmisére. Ha nem tudnak, vagy nem akarnak eljönni, ak-
kor legalább közöljük velük, hogy értük volt a felajánlás.

Házassági évfordulókon (25., 50., stb.) szentmisét ajánljunk
fel a jubiláló házaspárért. Az ünnepi szentmisén Ezüstmenyeg-
zös (aranymenyegzős) áldást kapnak az ünnepeltek.
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

A paraszti polgárosodás tárgyi világa
Kiállítás iskolánkban

Március harmadik napja átlagosnak indult; buszozás az iskolába,
megérkezés. Csak hétfőn szoktunk lemenni az aulába, imádkozni.
Most viszont csütörtök volt, mégis lementünk. A gyerekek ek.kor látták
meg Dr. Szonda Istvánt, aki egész Gyomaendrődön ismert munkássá
gáról és kézügyességéről. Eszrevett(.ik, hogy körülöttünk körülbelül két
méteres plakátok állnak, pontosan tizenhat darab.

Iskolánk igazgatója elmondta a közelmúlt eseményei ről a tudniva
lókat, majd bemutatta - mint ahogy később megtudtuk - a kiállítás
egyik megálmodóját, Pista bácsit, és átadta neki a szót.

A beszéd után mi is végignézhettük a képeket, az egész kiállítást.
A látottak és a hallottak alapján sok információt szereztünk a paraszti
polgárosodásról. Sikerült bepillantást nyernünk a száz évvel ezelőtti

Magyarország életébe. Láttuk, hogy változott meg az építészet, és la
kásbelsőket is láttun k különböző helyekről, magyarországi tájakról.
Megtudhattuk azt is, miben jártak-keltek az emberek. A Kossuth és
Petőn faJdíszek mutatták, milyen fontos a nép tárgykultuszában az
j 848-as szabadságharc. Találkoztunk a világhírü fazekas, Badár Balázs
életével is.

A kiállítás nagyon érdekes, a hunyaiak már láthatták Hunyán, a
templomban. Egész Magyarországot körbe fogja járni, sőt Erdélybe is
eljut majd.

Kővári Lili és Timár Lilla
6. osztályos tanulók

Rendhagyó magyaróra

Iskolánkban 20 l O. március
7-én az ötödik tanítási órában
rendhagyó irodalomóra volt.
Tomanek Gábor és Nagy Erika,
a békéscsabai jókai Színház szín
müvészeí tartották. Izgatottan
vártuk, mert el sem tudtuk kép
zelní, hogy milyen is egy "rend
hagyó" magyaróra.

józsef Attila, Weöres Sándor
megzenésített verseivel kezdő

dött műsoruk. Megismerkedtűnk

különböző légző- és ritmusgya
korlatokkal, melyeket önként
jelentkező tanulók mutattak be
Tomanek Gábor irányításával.
Sok feladat volt. A művészek fel
hívták ngyelmünket nyelvünk

szépségei re, nehézségeire. Hallottunk más megzenésített verset is, 
ezek aratták a legnagyobb sikert -, illetve versrészletet. Eddig csak tan
könyvekből ismertük őket, de ezzel még közelebb kerültek hozzánl<.

Az .előadókkal töltött óra nagyon hamar eltelt. Bízunk benne, hogy
lesz meg alkalmunk találkozni velük. Ezúton mondunk köszönetet a
rendhagyó magyaróráért.

Tamás Rebeka 7. a

"Itt a farsang, áll a bál!"

Március 4-én farsangi ünnepséget tartottunk. Elbücsú7.tattuk a telet a
kiszebáb segítségével. Délelőtt játékos vetélkedők voltak, pontokat lehetett
szerezni, és a nap végén pedig a legtöbb pontszámot elérő osztály jutalma
egy nnom torta lett. Szerintem nagyon érdekes volr a borítékkeröő játék.
amit persze minden osztály élvezett. Délután a gyermekek Jelmo.t öltöttek,
és fölvonultak a színpad ra. elsorolták, hogy minek öltöztek. Al. oszLilyok
és a tanáraink vicces produkciókkal készültek, de voltak egyéni 'ellépük is.
Színesítette 8 délutánt a sminkverseny, melyet szintén pontozott a zsüri.
Nagy izgalommal várták a gyermekek a tombolahúzást, hiszen a nyeremé
nyek között kilenc torta is szerepelt. Ezután átadták a dijakat a jelme7.esek
nek és a versenyzőknek. A farsangi ünnepséget a táncos mulats,ig zárta.
melyen szintén jól szórakoztunk.

Kellemes, programokban gazdag napot töltöttünk el. melyen minden
ki nagyon jól érezte magát. Köszönjük tanárai nknak a szervezést, hogy Ie
hetővé tették számunkra ezt a csodás napot.

Köszönjük a KALAMÁRIS papírbolt és a NARANCS TURI t;imoga
tását.

Németh Vanessla 7. ,1

Hétpróbás Iskolakóstolgató

Iskolánkban idén is megtartottuk "lskolakóstolg,ltó" I·endezvényünker.
melyre a leendő elsős gyermekek és szüleik látogathattak el.

Különböző helyszíneken próbákat kellett kiállniuk. Minden kisgyer
mek készített egy. tarisznyát, amelyben tallérokat gyűjtöttek.

júhattak az Ur házában, idegen országban, ahol angol és német mon
dókákat tanulhattak, golyókat szelídítethettek, virtuális világba is betekint
hettek., bátorságukat is kipróbálhatták. A hét próba után Jólesően elfárad
tak, így megéhezve keresték fel iskolánk ebédlőjét, a Fogadót, ahol saját
készítésü szendvicseket ehettek és teát ihattak.

Addig, mig a gyermekek "dolgoztak", fejlesztő pedagógusunk, Benéné
Rojik Gabriella tartott előadást a szüJőknek, az óvoda és az iskola közöt
ti átmenetről. majd Igazgató úr vezetésével megismerhették iskolánkat. A
napot t,ir.chúzzal zártuk, ahol Szabó Anikó tanítónő 4. osztályos tJnítv,i
nyaival egy rövid táncot tanitott meg a gyermekeknek és szüleiknek.

A .kis nebulók a hét próbát kiallva rátermel'tségüket bizonyító emlék
I:lpot vehettek át.

Mindenki mosolyogva, Jókedviicn indult haza.
Bereczkyné Baranyai Mónika tanítónő

Kiegészítés: a Városunk márciusi sz,imából kimaradt Fur,ik Edina (I.
osztályos tanuló) neve, aki a Kis Bálilll ÁltaLinos Iskob és Óvoda Merj ,l

legjobb lennil tanulmányi versenyen rajz tantárgyból helyaelt lelt.
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A templom mclletti temető

ben temetiék cl, de már 1088
ban kiemelték, és átvitiék a
krakkói Wawel-székesegyházoa.
A sírjánál azOlUlal mcgnyilvánult
a lúvó1< tisztelete, lü1eg a szegé
nyek részéró1, al<iknek atyja volt

életében. Szentié avatását 1229-ocn indítoiiák el és
l25$-ball zárult le. IV Ince pápa Assisiben hirdette
ki. Ul1l1epét május 7-i d átu.mmal 1594-ben vették fól
a Római Ealcndáriumba. 1969-oen áthelyezték április
ll-re, amely napon a krak}\.ói káptalall halottaskönyve
szeril1t vélianúságot szenvedett.

örökségét: a szegények "atyja" volt. Szigorú életet élt,
és elvália a papságtól és a főnemesektó1 is a hitbeli
és erkölcsi példamutatást. A reformszellemet amelvet
Licge-bó1, azaz a nyugati egyházból hozott m'agávai, a
papság körében meg tudta szerettetni, és ennek meo"
klelően sikerült meg'Í~ítaniaa klérust. ~

,------------------,
Az évek ml.ilásával azonban

a király és a püspök közöiii ba
rátság e~yre inh:ább elhidegii.lt,
majd ellenségeskedéssé fajult,
ITÚg a király megoyiiJölte a püs
pököt. II. Boleszláv királyt bú
nös élete miaii többször iJgyel
meztette. A király hamis tanút
állított a püspök ellen, dc Isten
csodával mentette ki az alapta
lan vádaskodásból. Szaniszló
félelem nélliii.l intette a kiráhi,
végii.l kih:özösítette kicsapongó
életmódja miatt.

A király válaszul megölet
te embereivel a Szent Mihály
templom oltáránál Szaniszlót.
Sőt, nemcsak meggyilliolták,
hanem meg is csonkitották, mi
ként a felségántlókat szokták,
azaz levágiák kezét, lábát.

Szent S~szló piispök, vértanú
Ululepe:április ll.

*
Szczepanowo, 1030/1035. +1<:rakl<ó, 1079. április 11.

1\ hagyomány szerint Szent
Szaniszló püspöl< és vértanú a
krakkói egyházmegye tcrli.letén
Ich-vő Szczepanowóban szille
tett. Családja a lovagok közé tar
tozott, de nem voltak gazdagok.
Születésének pontos dátmnát
nem tudjuk Gyermekkorát szü
lőfóldjén töltötte, iskoláit való
színíí1cg a krak1<ói bencéseknél
kc--:dte. Nevelői észrevették ké
pességeit, czéri az akkori ElU"ó
pa egyik szellemi központjába,
Liege-be küldték ni végezte a
kológiát.

Hazatérve rövidesen ki
tlint szellemi és lelki kiváló
sága, ezéri a luakkói püspök,
Lambelio Zula székesegyházi
kanonokhá nevezte Iti. 1070
ben, amllior a püspök meghalt, a
ldérus, a nép, sőt maga a fejede
lem, II. Bátor Bo1cszláv (l058
1080) is őt kivánta utódnal<:. II.
Sándor pápa ki is nevezte I'Úak
kó püspökévé, és 1072-ben fól
szentelték SZalúszló volt a má-

sod i.k olyan krakkói püspök, al<i l~g§~~~~::::~~~~~~~~~JJnem a bencés szerzetesek közül,
hanem él világi klérusból keli.i.lt
ki. Ez pcdig almak a folyamatnak volt része, amellyel
éi bencés szcrzcteseket lassan-lassan visszaszolitotiák
a lengvel egyház konnányzásáoól. Püspöksége nagyon
kedvező köri.i.lményck közöti indult. A ltirály támosat
ta, s így SzétlÚszló az egyházmegye térítését végllez
tudta VInni.

Szülei halála után a szegények l<özött closztotia

Testvéreim! Krisztussal együtt ti IS

feltámadtatok. Keressétek tehát azt,
ami odafönt van, ahol Krisztus ül az
lsten jobbján. Az égiekre irányuljon
figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen
meghaltatok, és életetek Krisztussal
az Istenben van elrejtve.

(Kol 3,1-4)

METÁLSTűP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok,
Csövek, szerelvények
Hütöszekrények. fagyasztóládák, mosógépek.

Háztartási kisgépek. szórakoztató elektronika '. p
Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak. mos.dók, csaptelepek, mosogatók '/..4
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. •Ej.;:':-
Tel.: (66) 386-909 g~

Hitel/ehetőség! Minden kerékpárhoz l!1-'K:..-.
értékes ajándékot adunk! . -./

_.'
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Köszönet az 1%-ért!A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
(5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.)

Közhasznúsági jelentése a 2010. évi tevékenységéről

Az alapítvány az 1997. évi eLVI. Tör-
vény értelmében a Békés Megyei Bíróság
Pk. 60.081/2005/4. számú végzés alapján 2432. szám alatt nyilván
tartásba vette.

Az alapítvány tevékenysége:

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tehetséges di
ákjai tudásának fejlesztése, rászoruló diákok támogatása.

Mérlee: ezer Ft-ban)
Előző év Tánryév

Fore:óeszközök 1354 1739
Pénzeszköz 1354 1739

Eszközök összesen 1354 1739
Saját tőke 1354 1739

- induló tőke, ie'?vzett tőke 30 30
- tőkeváltozás eredmény 390 1324
- tárl<vévi eredmény 934 385

Források összesen 1354 1739

EredménYkimutatás (ezer Ft-ban)
Előző év Táre:yév

Összes közhasznú
tevékenysé!! bevétele 1797 5680

lámo!!atás 1370 510
- vállalkozástól 1060 120
- maaánszemélytől 90 80
- alapítótól
- önkormánvzattól 80 100
- közDontí költsél<vetéstől 140 210

Ee:Yéb bevétel 17 36
Nem jellemző bevétel 410 5134
Összes közhasznú
tevékenyséa költsée:e 863 5295
- anyae:ielleaü ráfordítás 1 O
- egyéb ráfordítás 452 348
- nem jellemző ráfordítás -410 4947

Tán!vévi eredmény 934 385

Az alapítvány valamennyi bevételét az alapítvány alapszabályá
ban meghatározott célokra használta fel.

Az alapítvány kuratóríumának tagjai díjazás nélkül végzik te
vékenységeiket.

Farkas Zoltánné, az alapítvány képviselője

A Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány
a személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján a magánszemélyek felajánlásából 20 IO. évben 10 234
Ft támogatást kapott. A támogatás összege az alapító okiratban
foglaltaknak megfelelően az alapítvány tőkéjét növeli. A tőke

kamatát az endrődi születésü. hátrányos helyzetü gyermekek
továbbtanulásának támogatására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támo
gatásukat l Adószámunk: 19062255-1-04.

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma - Farkas Zoltánné

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a személyi jö
vedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a ma
gánszemélyek felajánlásából 2010. évben 210 564 Ft támogatást
kapott. A támogatás összegét az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelően a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tehetséges
diákjai tudásának fejlesztésére, valamint a rászoruló diákok tá
mogatására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támo
gatásukat! Adószámunk: 18390162-1-04.

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma - Farkas Zoltánné

Az alábbi gyomaendrődi ci
vil szervezetek köszönik az eddigi
jóindulatot mindazoknak, akik
adójuk l %-ával korábban is tá
mogatták alapítványukat. egyesü
letüket. Remélik és kérik, az ez évi
támogatást is.

Endrődi Szent Imre Egy
házközségért Közhasznú Ala
pítvány, célja az egyhází temetők

karbantartása. újra megnyitásuk
kal kapcsolatos költségek fedezé
se, a templom belső felújításának
támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.

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

Adószám: 18389980-1-04

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

Adószám: 19182030-1-04.

Élet Másokért Közhasznú
Egyesület, célja a rászoruló gyer
mekek és felnőttek segítése, tá
mogatása.

Adószám: 18384215-1-04

Honismereti Alapítvány,
célja a helyi hagyományok meg
őrzése, publíkálása. az Endrődi

Füzetek. stb.
Adószám: 19056274- J-04

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

Adószám: 18372276-1-04

Cukorbetegek Gyomaend
rődi Klubja. célja a cukorbetegek
oktatása. segítése.

Adószáma: 18378272-1-04

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kiemelkedően Közhasznú Egye
sület célja az élet és vagyon védel
me városunkban és környékén.

Adószám: 18371608 -1-04.

Hallható Hang Alapítvány.
célja a zeneiskola hangszerállo
mányának gyarapítása.

Adószám: 18379383-1-04

Gyomaendrődi Városi
Sportegyesület, célja a helyí if
júsági és labdarúgó sport támo
gatása.

Adószám: 18370827-1-04.

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

Adószám: 18376184-1-04

Selyem úti 6vodáért Alapít
vány célja az óvodás gyermekek
kirándulásainak támogatása, az
óvoda i felszerelések színvonalá
nak javítása.

Adószám: 18379778-1-04

Kincs Az Életed Közhasznú
Alapítvány, célja a Gyomaend
rődön fogyatékkal élők segítése,
a Gondozási Központ ez irányú
tevékenységének támogatása. fel
szereléseinek Javítása.

Adószám: 18386932-1-04

A Napsugár 6vodákért Köz
hasznú Alapítvány. célja a Sza
badság úti és a Fő ut 85 sz. alatti
óvodák gyermekeínek tanulási,
játszási feltételeinek jobbítása, az
óvodák tárgyi feltételeinek javí
tása.

Adószám: 18386248-1-04

Templárius Alapítvány tá
mogatja a "Segítsünk a rászoru
ló gyermekeke.n l " jótékony célu
Zldakozást. (Uj székhely 5502
Gyomaendrőd, Martos Flóra u.
5)

Adószám: 18856617-1-04

Gyomaendrődi Mentőala

pítvány: célja a mentőállomás be·
rendezésének, felszerelésének és
a mentéstechnikai eszközöknek a
bővítése.

Adószám: 18376713-1-04

Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesülete
Egyesületűnk számára na

gyon fontos bevételi forrást Je
lent az SZJA l%-a. ebből tudjuk
müködésünket finanszírozni,
céljainkat, programjai nkat meg
valósítani.

Adószám: 19057134·1-04

Rózsahegyi Iskola
alapítványai:

A Rózsahegyi Iskola Diák
jaiért Alapitvány az iskola tanu
ló inak és tanulóközösségeinek
támogatására szolgál. (Tanulmá
nyi versenyek nevezési díja, úti
költsége, nyelvvízsga díjak, tanul
mányí kirándulások, kulturális
tevékenységek. rendezvények.)
Az alapitvány közremüködésével
készült el a Hősök teré!1 és a liget
ben lévő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

Dr. Farkas János Tanulmá
nyi Ösztöndíj Alapítvány

Célja a közép- és felsőfoku is
kolákban tanuló diákok támoga
tása. Jelenleg több. mínt 2 millió
Ft alaptőke kamataival rendelke
zik a kuratórium.

Adószám: 19062255-1 -04

A Rózsahegyi Kálmán Diák
sport Egyesület az iskolában fo
lyó sporttevékenységet támogatja.

A befolyó tagdíjakból, pályá
zati forrásból sporteszközöket,
felszereléseket vásárolunk. illetve
a nevezés i díjakat. útiköltséget fi
nanszírozzuk.

Iskolánk kiváló sporteredmé
nyei többek között az egyesület
támogatásának köszönhetők

Adószám: 18387139-1-04
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Az endrődi híd története
(első rész)

Forrás: Cserkúti András: Az endrődi Hármas-Körös-híd átépítési munkái (Budapest, 2010.)

,,1914: az első állandó átkelő építése

Az eredeti híd Endrőd határában a Hármas-Körösön
1912-1914 között épült. Ez Békés megye legtöbbször átépí
tett hídja. A híd építé?ével kapcsolatban 1910-ben megtar
tott első helyszíni bejárás alapjául szolgáló általános terven
a Mezőtúr felőli ártéri híd 102,5 m, az Endrőd felőli ártéri híd
41,6 m hosszal szerepel. Ettől eltérően azonban az 1912
ben kiírt versenytárgyaláson az ártéri hídszakaszok hosszát
112 illetve 52 m-ben, míg a támaszközöket min. 15 m hossz
ban határozták meg.

A híd a Hármas-Körös folyót egynyílású acélszerkezet
tel, míg az árterületet a Mezőtúr felőli oldalon hatnyílású, Az
Endrőd felőli oldalon háromnyílású, monolit vasbeton szer
kezettel hidaita át. Teherbírása az akkori követelmények
nek megfelelően 16 tonna (gőzeke terhe), pályabeosztása:
0,75+4,80+0.75=6,30 m volt.

A pillérek a hídfők alapozása síkalapozás, a mederpillé
rek anyaga terméskő volt. Az ártéri pillérek és a hídfők be
tonból készültek, terméskő sarok- és párkánykiképzéssel.

A medernyilás kéttámaszú , két főtartós, csonka szeg
mens alakú, alsópályás, szegecselt, rácsos acélszerkezet
volt. A szerkezet felül négy mezőben, alul teljes hosszában
szélrács merevítette. Az alátámasztás az egyik oldalon fix, a
másik oldalon mozgó sarukkal történt.

Az ártéri hidak folytatólagos többtámaszú, négy főtartós,

alul bordás, monolit vasbeton lemezszerkezetek voltak. A fő

tartók szélessége 30 cm, távolságuk 120 cm, magasságuk
nyílásközépen 84 cm, a támaszok felett kiékelésszerűen

109 cm, a pályalemez vastagsága 26 cm volt. A gyalogjár
dákat konzolosan alakították ki. A kocsipályán szigetelés
nem készült, a pályaburkolat,5 cm érdesített aszfalt volt.

A híd a Magyar Királyi Allamépítészeti Hivatal megbí
zásából épült, a műszaki ellenőri feladatokat Vizvári Lajos
királyi mérnök látta el. Az ártéri hidakat Windholcz Márk ki
rályi mérnök tervezte. A medernyílás kivitelezője a Ganz és
Társa-Danubius Budapesti Hajógyár, míg az ártéri hidaknál
Fried Adorján budapesti vállalkozók voltak. A híd próbater
helését 1914 áprilisában végezték el, az ünnepélyes forga
lomba helyezés, valamint a híd felszentelése 1914. május
24-én történt.

1946: mederhíd ideiglenes helyreállítása

A II. világháborús harci cselekmények 1944-ben érték
el Békés megyét. A Nagyszalonta és Makó közötti mintegy
150 km hosszú vonalon a 2. Ukrán Front csapatai 1944. ok
tóber 6-án indítottak támadást. A Körös- és Berettyó-hidak
jelentős része szerencsére nem esett a támadási sávokba,
azonban a visszavonuló német csapatok, többek között, az
endrődi híd medernyílását is felrobbantották.

A medernyílás helyére ideiglenesen faszerkezetű hidat
építettek. Az 1946. évi újjáépítés során provizóriumként, tí
pusterv szerinti, két főtartós, alsópályás, szegecselt rácsos
acélszerkezet került elhelyezésre. A kocsipálya szélessége
5,20 m volt. A főtartók 5,30 m magasak voltak, melyeket felül
6, alul minden mezőben szélrács merevített. A kocsipályán
20 cm vasbeton pályalemez és 5 cm aszfaltburkolat készült.
A forgalomba helyezés 1946. aug usztus 20-án történt.

A provizórium terveit dr. Menyhárt István készítette, a ki
vitelezési munkákat a budapesti Haász és Somogyi Rt., a
szerelési munkákat pedig a Békéscsabai Epítőipari Szövet
kezet végezte el. A fel robbantott acélszerkezet kiemelését
a helyreállítást követően, a Közlekedésügyi Minisztérium
Hídosztálya saját kivitelezésben 1948-1949 között, Hargitai
Jenő irányításával végezte el.

1953: ártéri hidak átépítése

A megnövekedett forgalmi igények miatt szükségessé
vált a híd rekonstrukciója. Az 1951-ben elvégzett statikai
vizsgálat alapján a pályalemez megfelelt, míg a főtartók és
kereszttartók nem feleltek meg a követelményeknek, ezért
az ártéri hidakat meg kellett erősíteni.

Az erősítéssel egyidejűleg a kocsipálya szélessé
gét is növelték. Az átépített szerkezet pályabeosztása:
0,75+6,50+0,75=8,00 m, teherbírása az ideiglenes közúti
hídszabályzat szerinti lA jelű tehernek felelt meg.

A közbenső pillérek felső részét szélesítették. A szélső

főtartókat a kiékelés magasságával megegyező magas
ságú, 35 cm széles vasbeton gerendával erősítették meg,
nyílásközépben az erősítő gerendával azonos magasságú

keresztkötések épültek. Apályalemezt 1-1 méter
szélességben elbontották, majd az erősítő geren
dákat a konzolokkal együtt, aláállványozva beto
nozták be. A kocsipályán 5 cm kopóbeton, a gya
logjárdán 2 cm cementsimítás készült. Az átépítési
munkákat fél szélességben, változó irányú forga
lom fenntartása mellett hajtották végre.

Az 1946-ban helyreállított medernyílás továbbra
is ideiglenes jellegű maradt. Az átépítés terveit a
Mélyépterv Hídiroda készítette. Az építtető a Köz
lekedésügyi Minisztérium Hídosztálya, a kivitelező

a Mélyépítő Vállalat 5. sz. irodája, az építésvezető

Kuczera István, a műszaki ellenőr Harkányi János
voltak. A műszaki átadás-átvétel 1953. január 7-én
történt."

Hidszentelö:
a körmeneti kereszt elött Zelinka János plébános
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GYOMA "állapotja" egy 19. század közepén megjelent
mezőgazdaságistatisztikai munkában

GALGÓCZY Károly Magyarország, a szerbvajdaság s a te
mesi bánság mezőgazdasági statisticája c, művében - megjelent
Pesten, 1855, a szerző saját költségén, - számos ma már tudo
mánytörténeti szempontból is nagyon érdekes adatot közölt.

Erdély ország nincs benne a műben, mert mint tudott 1711
ben a szatmári békekötés után az ausztriai ház Erdélyből - mint
fegyverrel hóditót területből (i us gladis) - nagy fejedelemséget
csinált. Vagy is a magyar királyságból kiszakította Az 1848/49
ki szabadságharc alatt ugyan "egyesült" az országgal, de I, Fe
renc József ifjú császár ezt az állapotot "visszacsinálta", sőt ma
Délvidékként ismert területet, Szerb vajdasággá "szervezte", Te
mes Torontál, Krassó-Szörény vármegyéket pedig "Temesi Bán
ság"-nak deklarálta, Galgóczy munkája tehát 1867-es kiegye
zésig tartó önkényuralom idején készült. Az ország tőbbi részét
pedig V közigazgatási kerületre osztották több megyét egyesít
ve, élükre megyefőnököket nevezetek ki, A mi szűkebb hazánk
a nagyváradi kerülethez s ezen belül Békés-Csanád megyéhez
tartozott. Kiváló szerzőnk előbb ismerteti az ország földrajzi ég
hajlati viszonyait, megemlítve az addig jegyzett szélsöséges
jelenségeket is, így az 1816 januári iszonyatos téli hófergeteg
pusztitásait taglalva Békés-Csanád, Csongrád, Arad, Temes,
Torontál 80000 db szarvasmarha pusztulását jegyzi, benne a
több ezerre menő juhot. A rendkívüli fergeteg s hideg áldozatja
lett több százra menő kint rekedt ember, többnyire parasztok,
úton járó emberek; '" midőn a Szentesről Tótkomlósra menő

úton egy rakásos egymást körülölelve 24 huszár fagyott meg, kik
Francia-Országból visszatérvén, tisztjök vezénylete alatt szülő

földjükre Arad megyébe igyekezetek", (Megvallom, mikor ezt 01
vastam megkönnyeztem,)

Ekkor Gyomán is nagy károkat tett ez a vihar lesodorta a ref
templom tetejét, toronysüvegjét, "s túl a Körözsi riszen" egész
juhnyáj számadóval bojtárjaival megfagyott, azon kívül is ezrek
re ment el elpusztult állatok száma. Galgóczy Károly magát imi
gyen mutatja be; "hites ügyvéd, okleveles gazda, magyar honi
földtani társulat rendes tagja". 1823 jan. 27-én született Lápafőn
köznemesi családban s Budapesten elhunyt 1916. okt. 23. To
vábbiakban az MTA tagja, 1848-ban a belügyminiszt. statiszt.
-i osztályát vezette, mint honvédszázados fegyveresen is részt
vett a szabadságharcban. Az Országos Magyar Gazdasági Egy
let (OMGE) titkára, s számos egyesület tagja, vezetője, valamint
mezögazd.-i szaklapos szerkesztője volt. A jobbik értelemben
vett liberális közgazdasági, mezőgazd. -i munkáiban kapitalista
meg.-i fejlődést szorgalmazta. A következőben néhány szükebb
hazánkra s környezetére vonatkozó adatot" szálaltam ki", 440
oldal művéből. Mig Békés-Csanádban a föld valamivel porha
nyóbb, addig csongrádi föld keményebb és aczélasabb, s néhol
kevés szikkel keverve, bár szik Békésben ís több helyt fordul elő,

kivált Ványa körül, ... kár, hogy e vidéken, különösen békésín
még sok legjobb földek mocsárosságban szenvednek. "A család
szám" számításánál (egy családra eső földterület, fölművelés

sei foglalkozó családszám stb.) megjegyzí, hogy tisztán magyar
megyékben kevesebb mint öt fő jön ki egy családra, ellenben a
tót és a zsidó nálunk legszaporább. Földiparban és szorgalom
ban tagadhatatlanul első helyen áll köztünk a német. A német
községek a legrendezettebbek, a legcsinosabbak, német ha
tárok vannak a legjobban megmívelve, .... a német községek
vagyonosak, szórossán kötelességismerők, józan életű, orszá
gos adóját pontosan fizeti, egyéb közterheket is híven teljesíti A
magyar szorgalmat illetőleg egyetemesen véve sok tekintetben
utana áll a németnek, s örömest elnyugszik keleti nyugalmának
puha párnáján Azonban, hogy sem képesség, sem kitartás nem
hiányzik benne, földipari tekintetben is a legjelesebb szorgalom
kifejtésére képes. Munkagyözésben megmérkőzik a magyar

bármelyk nemzettel. "Hires városok:" Békés-Csanádban a gyu
lai vásár gabonára, lóra, marhára, úgy szinte a makói vásárok
híresek. Híres marhavásárok esnek Gyomán, Békésen, Nagy
lakon, Szarvason ahol a Mátyás-napi barom vásár látogatott.
Szorgalomban, fejlődésben;... Békés-Csanádban leginkább
megkülönbözteti magát, mert ebben Gyoma, Békés, Békés
Csaba, Szarvas, Orosháza illő értelmiségi élőhaladást fejtenek
ki .... "Gyomán 1850 óta részint katonai sorozások részint kis
házas lakosok legelőinek kivágatása következtében, kik az ily
földeknek sikeres használása által magók kitartasára nagyon
sokat nyertek, a dolgozó kezek cselédeket illetőleg különösen
megfogytak s kívá It egy kevéssé jobb termésű esztendőben

nagyon érzékeny e tekintetben a fogyatkozás egy jó béres évi
bére 120-160 pengő forintig rug fel benntartás mellett. Tavasszal
már szántásnál elkezdve a napi bér gazda kenyerén 20 pengő

krajcár, kapálásnál 30, kaszálásnál 36-40 pkr., maga kenyeré n
pedig 6-8 pkr.-al több. Napszámos sokszor megszűkül, taka
rókból (azaz aratókból, nyomtatókból, cséplőkböl) is szűk világ
van. " "Békés-Csabán az értelmesebb osztály többnyire vas
ekékkel szánt, köznép marad a réginél Gyomán kezdik már a
gazdák mostanában használni a vas ekéket, vas boronát, sőt

hengert is sokan alkalmaznak." "Gyomán csak módosabb gaz
dának van ökrök, kik kétféle jószágot tarthatnak A lovak rossz
karban szokták tartani, mert nem, hogy abrakkal, de jó szénával
se győzik tartani a gazdák, a közteher sok munka lecsigázza a
lovakat." Gyomán rendesen elkülönözve van a legelő minden
jószág számára felszabadulnak, akkor a juhok atmennek a mar
hák legelőjére, később összel pedig ezeknek is felszabadul a
tarló és a rét. Gyomán szép magyar marha tenyészete van báró
Wodiáner Albertnak. Gyomán a nép közé is elterjedt a juh ne
mesítés, "Gyoma magyar mezöváros Békés-Csanád megyében
a békési részen 1832 évben el különöztetett a lakosság legelője

az uraságétól. l850-ben a házas zsellérek legelö illetményét,
az addig közös legeltetéssel használt összes legelö terülelböl
kihasitatván szántás alá használatba vette. Ugyanakkor a föl
des lakosok, azelőtt három külön helyen használt két ugar és
kenderföldjeiket a tanya földhöz tagositván, jelenleg tanyaföld.
s elölhalmi egy vékás pótlás szántóföldekben birja mindenki
földjét. Kaszálója két darabban van, Földes lakosok legelöjöket
közösen használják, egy holdra egy nagy jószág. vagy helyette
7 db. juh- kihajtási aránnyal, sertésböl egy számit 2 juh-számá
ba. Föbb termények: búza, kukorica, árpa, kevés zab A búza
minőségére nézve, a Pest és Nagyvárad közötti vonal vidéken,
tudomás szerént, a legjelesebb mező-berényi és mező-turi búza
után következő osztályba áll. Némileg a takarmánytermesztés is
megvan kezdve. Búza, árpa, kukorica vetéssel úgy használtatik
a föld, hogy mínden 3-ik évben kukorica vetés ala Jön, - búza,
rendszerint kukorica után vettetik helyenkint ugarolás után
Tagosítás óta divatba jött a trágyázás, pénzért is megveszik a
trágyát. Leginkább kukorica és árpa alá trágyáznak. Több fa
eke, de vannak már vasekék, vasboronák, s hengerek. A határ
a lakosság számához képest szük, fö figyelmet fordít a lakosság
birkatenyésztésére , ebböl leginkább pénzeL Igen jó a marh'ate
nyésztés igyekeznek szép birkákat (magyar fajta) tartani. Nemes
vérü csödöröket is tart a község. Sertésnemesítésre semmi in
tézkedés eleddig. Nagy jószágokat többnyire közelebbi és távoli
bérelt legelőkön tartják. Határbeli legelökön fejőstehén, hámos
lovak, gulyabeli marha, ménes lovak, juhok, sertések szamára
a legelö külön- külön járásban használtatik. Összel mikor nagy
jószág jászoira szorul a juhok mennek azok legelöjére is. Lege
lők javitására nincs intézkedés. SzöleJe minden rendes lakosnak
van, bortermelés illendő szorgalommal üzetik. Gyümölcsneme
sítés, ültetés dicséretesen lábrakapott.

Közreadta: Cs. Szabó István



12 VÁROSUttK 20 ll. április

20 éve történt
Elkezdődötta tavasz a labdarúgóknál Barátság SE megalakulása

.... ;-

1991. április 27-én Olaszországból, Bologna-tól mintegy 30
km-re Castiglione üdülő övezetéből egy baráti társaság érke
zett Gyomaendrődre.Elsősorban vadászni jöttek, de a társaság
a futballt legalább úgy szerette, mint a vadászatot. Tolmácsukat,
Polya Lajost, arra kérték, hogy szervezzen meg számukra egy
"barátságos" labdarúgó mérkőzést. Mivel a városi NB3-as csapat
nem vállalta a mérkőzést, egy alkalmi csapatot Dávid Attilának
és Gardi Tamásnak sikerült összehoznia. A"hírverő" mérkőzésen

a hazai csapat, Barátság SE néven szerepelt. A csapat névadója,
Dobó Imre a későbbi BSE intézője volt. A mérkőzés 7:1 -es hazai
sikert hozott, a Castiglione csapat az összes felszerelésüket a BSE
csapatának ajándékozták, és egy visszavágó mérkőzés re meg
hívtak bennünket Bologna-ba.

Ami az ősz folyamán meg is valósult, de az olaszországi vi
szontlátogatásig sok tennivaló és esemény történt. Többek kö
zött május l-jén, négy nappal a"hírverő"mérkőzésután az alkal
mi csapat az NB2-es Mezőtúrral is játszott egy hazai mérkőzést

Endrődön, mintegy 300 néző előtt.

A mérkőzés végeredménye 1:1. Ekkor már sokakban megfo
galmazódott, hogya csapatot együtt kellene tartani és az ősz

folyamán induló megye 3. osztályú bajnokságba benevezni.
Persze sok idő nem volt a gondolkodásra, hiszen még Cseh

szlovákiából is volt itt egy labdarúgó csapat, valamint Német
országból is. Velük is játszottunk egy-egy mérkőzést, hiszen
ekkor valamilyen ok folytán mindenki szívesen vendégeskedett
nálunk. A labdarúgást szerető emberek tábora, a játékosok lét
száma hétről hétre gyarapodott. 1991. június ll-én Endrődön a
Népliget pályán 18 személy, zömében játékosok döntése alap
ján megalakult a Gyomaendrőd Barátság SE Labdarúgó Szakosz
tálya.

Dobó Imre, Márton Gábor, Szakálos Ernő, Gellai Tibor, Dávid
István, Gardi Tamás, Varga László, Szigetvári Béla, Dávid Attila,
Gyányi Gábor, Gecsei Lajos, Gellai László, Juhász Zoltán, Balázs
Lajos, Nagy Endre, Tímár László, Gácsi László, Pelyva Miklós.

Folyt. köv.

Alapítók:

A Gyomaendrődi FC lab
darúgóinak március 12-én
elkezdődött a 2010-2011. évi
labdarúgó bajnokság tavaszi
szezonja..A több mint három
hónapos bajnoki szünet után
felfokozott érdeklődéssel várta
a rajtot mindenki. A téli fel
készülés alatt kemény munkát
végzett a csapat, a bajnokság
kezdetéig 40 foglalkozást tar
tott, elég jó részvételi arány
nyal. Játszottunk hét felkészü
lési mérkőzést - 4 győzelem, l
döntetlen, 2 vereség - rúgtunk
33 gólt, és kaptunk 20-at. A be

tervezett munkát elvégezték, acsapatkép nagyvonalakban kiala
kult. A csapat szempontjából a fiatalítás nagyon fontos feladat,
mivel az átlagéletkor az egyik legmagasabb a megye I. osztály
ban. A fiatalok beépítése nagyon nehéz feladat, hiszen az elmúlt
évben már beépített játékosok a felsőfokú oktatásban vesznek
részt vidéken, az edzés látogatottságuk emiatt sajnos nagyon hi
ányos. Emiatt igyekszik az egyesület az itthon tanuló fiatalokat
beépíteni a csapatba. De mi lesz velük, ha befejezik az iskolát?

Fülöp Zoltán

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:
20 ll. 03. 12. Kondorosi TE - Gyomaendrődi FC 2: O

Ifi.: l: 2 G.: Molnár T, Oláh R.
Az első tavaszi mérkőzés mindjárt a bajnokesélyes otthoná

ban A mérkőzés elején ijedten kezdett a gyomaendrődi csapat,
de később magára talált, bátran játszott. A hazai találatot köve
tően helyzeteket alakított ki, de a rutintalanságunk miatt sajnos
ezek kimaradtak. A második félidő kiegyenlített játékot hozott,
azonban a vége előtt a hazaiak megszerezték második góljukat,
így megérdemelt győzelmet arattal<.

20 11.03.20. GyomaendrődiFC - Frühwald Jamina SE 2: 2
G.: Kéri R., Molnár T
Ifi.: 3: l G.: Bukva 1.(2), Farkas K.

A mérkőzés első negyedórájában szép támadásokat vezetve
helyzeteket alakított ki a hazai csapat, majd egy kicsit elalud
tak a ~nérkőzésen és ezt kihasználva a vendégek öt perc alatt két
gólt is szereztek. Hamar eszméltek azonban a Gyomaendrődiek,
és még az első játékrész derekán szépítettek. A második félidőt
szinte végig támadták, de a pontot érő egyenlítő találatot csak
a mérkőzés végén sikerült megszerezni. Változatos mérkőzésen

igazságos döntetlen született.

2011. 03. 27. Tótkomlósi TC - Gyomaendrődi FC l: O
Ifi.: l: O

Agresszívan kezdte a mérkőzést a hazai csapat, veszélyes tá
madásokat vezetett, a vendégek néha szerencsével ugyan, de ka
pott gól nélkül vészelték át a mérkőzés ezen szakaszát, azonban
az első negyedórát követően egy hazai szögletből gól született.
Ezt követően bátrabban játszottak a vendégek, helyzetekig is el
jutottak. A második félidőben is többet támadott a hazai csapat,
de a gyomaendrődi kapus időnként bravúrokat is bemutatva
megőrizte csapata kapuját az újabb góloktól. Megérdemelt hazai
győzelem született.
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Gutai Magda:

Körtefa-nagyapám ...

13

Olvasóink írják...

Nyugdijasként sokat olvasgatok. Igy találtam rá Gutai Magda József
Attila-díjas költő soraíra, melyek mélyen hatottak rám, mert ugyanazok
a kötődések jellemzik az én életemet is, mint amiről a vers szól.

Endrődi vagyok, ítt éltek, itt nyugszanak öseim. Gyomán jártam
gimnáziumban, ez az iskola adta a tudás szeretetét. Tanári pályámat
Vésztőn kezdtem, majd Szeghalom következett, ahol 32 évig irányítot
tam a Péter András Gimnáziumot.

Úgy gondolom, mások is szívesen olvassák el a költőnő versét.

FELHfvAs

Körtefe-nagyapám,
naspolya-nagyanyám
ring, susog fölöttem - 
ők ezen a tájon
voltak ifjak, szépek.

Most, mint akik élnek,
dajkáló-tápláló
gyümölcsfák képében
csak hozzám beszélnek.

Szeghalom, Vésztő,
Endrőd,Gyoma;
legyen áldott
felnevelőim

boldog feltámadást
remélő pora.

Üdvözlettel: Vaszkó Tamás

Továbbra is várjuk Kedves Olvasóink leveleit, írásaiti

Tisztelt Olvasóink! Gyomaendrődön201 2-ben ismét megrendezésre kerül a Gyomaendrődiek Világtalálkozója immár 5. alkalom

mal. Ha van olyan elszármazott ismerösük, aki 200g-ben nem kapott meghívást, kérjük, jelezzék azt a Polgármesteri Hivatal Titkár

ságán a 06/66-S81-232-es telefonszámon, vagy a tothkatalin@pmhiv.qyomaendrod.hu e-maii címen. (Szerk.)

2011. áprilisi-májusi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín 5zervező(k)

IV. 25.-V. S. Kortárs Kiállítási Plakátok Vidovszky Béla Helytört. Gyűjt. és V. Kép- Katona József Művelődési Központ;
1Sóra Békéscsabán az 1980-as években tár. Gyoma, Kossuth u.11. 06-66-283-524

IV.2. VIII. Gyomaendrödi Tudományos Néprajzi Endrődi Népház; Katona József Művelődési Központ;
14 óra Konferencia Endrőd, Blaha L.u. 21. 06-66-283-524

VI. 4. Véradás Katona József Művelődési Központ, Gyo- Katona József Művelődési Központ;
8:00.-11:30 ó ma, Kossuth u. 9. 06-66-283-524

IV. S. Városunkban élö bor-, szárazkolbász- és Katona József Művelődési Központ, Gyo- Nyugdíjas Kertbarát Kör
9 óra pálinkakészítök versenye ma, Kossuth u. 9. 06-66-283-524

VI. ll. Véradás Katona József Művelődési Központ, Gyo- Katona József Művelődési Központ;
8:00-11 :30 Ó ma, Kossuth u. 9. 06-66-283c524

IV. 30-V. 1. XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Katona József Művelődési K. 06-66-
és X. Suttyomba Népzenei Fesztivál (Bethlen isk. udvar, lIDL mögött.) 283-524 v. 386-851

IV-V. hóban Városi Művészeti Iskola, alapvizsgák Városi Zene és Művészeti Iskola Hevesi Nagy Anikó
Sokféle műv. progr. a Túró és Sutty. Feszt.on. Gyoma, Kisrét u. 27. 0666-581-830

V.13. Rózsahegyi Kálmán Iskolai Napok Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola Farkas Zoltánné
és Endrődiek Baráti Kőre Endrőd, Liget u. 2. 06-66-284-537

V.14. Endrödiek Baráti Köre Endrőd, Dévaványa, Tímár Imre: 06-1-3267567
találkozó és programok Túzok Rezervátum Ladányi Gáborné:06-66611311

V.18. Kihívás napja Gyomaendrődi iskolák, óvodák, munka- Poigm. Hivatal, Tóth Katalin
helyek, sportlétesítmények 06-66-581-232

V.28. IX. Bogrács napja Gyomaendrőd-Öregszőlő Katona József Művelődési Központ;
Paprikáskrumpli Főzőverseny - 06-66-283-524

V.29. Hősök napja Endrőd,Templom és Hősök tere Katona József Művelődési Központ;
06-66-283-524

A programokban esetlegesen bekövetkezőváltozásokért felelősségetnem vállalunk. Szerkesztőség
Tisztelt Olvasók! Szíves elnézésüket kérjük, a múlt hónapban közölt Túró Fesztivál téves időpon tjáért. (Szabó Béla szerk.)
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Jótékonysági farsangi bál

Február 26-án volt iskolánk jótékonysági bálja a Bowling étterem
ben. Ez évben a farsang jegyében tartottuk meg, így többen álruhát
öltöttek. A zsűri több kategóriában értékelte a jelmezeket. A legszebb,
legcsúnyább, legötletesebb jelmezeseket díjazták is. Az est nagyon jó
hangulatban tett el. A gyerekek nevében köszönjük mindenkinek, aki
támogatta rendezvényünket. A bevételt gyerekek jutalmazására és já
tékok vásárlására fordítjuk.

Jelmezesek és civilek együtt mulattak az SZMK vacsorán

Nyílt napok a Rózsahegyiben

Három délelöttön keresztül nyitva állt az iskola kapuja az érdeklődő

anyukák, apukák és leendő iskolások előtt. Kedden a nagycsoportosok
látogatták meg szüleikkel a leendő tanitó nénik óráit. Ezen a délelőt

tőn a negyedik osztályos boszorkányok vezetésével, énekelve, rigmust
mondva az udvaron elégettük a kisze bábut.

Szerdán és csütőrtökőn a jelenlegi tanulóink órai munkáját figyel
hették meg szüleik.

CSLitörtökön teadélutánt szerveztünk a leendő iskolásoknak. Tán
coltak, énekeltek, tornáztak, kézműves foglalkozáson vettek részt.
Kellemesen elfáradva jóízűen fogyasztották el a szakács nénik sütötte
finomságokat.

Az ovisokjól érezték magukat az iskolában

Versenyeredmények

Országos tőrténeimi tanulmányi verseny megyei fordulóján Vaszkó
Áron képviselte iskolánkat. amelynek témája a "Virágzó kőzépkor Ma
gyarországon" volt. 19 tanuló közül Áron a 3. helyet szerezte meg. Fel
készítője Vaszkóné Dinya Erzsébet.

Az Apáczai Tankönyvkiadó Gyulán rendezte a Megyei Népdalének-

lő Versenyét. Minden korcsoportba neveztünk, így Csapó Luca 2. b, Bán
Noémi 4. a, Kéri Éva 6. b és Megyeri Beáta 8. b osztályos tanuló kép
viselte az iskolánkat. Mindannyian emléklapot kaptak szereplésükért.
legeredményesebb Csapó Luca volt, aki 2. helyezést ért el a korcsoport
jában.

A ,Jiszán innen, Dunán túl" országos népdaléneklési verseny me
gyei döntőjén Megyeri Beáta nyolcadik osztályos tanuló vett részt. Sze
repléséért emléklapot kapott.

Az énekesek felkészítője Nagy Ildikó.
A Kis Bálint iskola által meghirdetett "Merj a legjobb

lenni!"tanulmányi versenyen 109 tanulónk lett díjazott. Első helyen 12
fő, második helyen 14 fő, harmadikon 24, negyediken 29, őtődik helyen
30 tanulónk végzett.

Csapó Luca, Kéri tva, iV1egyeri Beáta, Bán Noémi és Nagy Ildikó az énekversenyen

Aranyfonál

Iskolánkból 42 tanuló mondott mesét. Legeredményesebb Vaszkó
Aron 8. osztályos, aki I. helyezett és különdíjas lett. Első lett Forgács Ge
novéva, második Botos Pongrác. Harmadik helyezést ért el Miszlai Már
kó, Soczó Rebeka, Geszti Barbara, Vaszkó Ágnes, James Lucas Lancaster
és Mátyás Zsanett.

Iskolagyülés

Nemzeti ünnepünkre, március lS-re az irodalmi szakkőr és énekkar
műsorával emlékeztünk. Az iskolagyűlésen Farkas Zoltánné igazgatónő

értékelte az elmúlt hetek eseményeit. A legjobban teljesitő sportolókat,
tanulókat jó példaként állította a gyerekek elé.

Amöba

Az amőba (őt kő) játékban az győz, aki saját szinéből előszőr egy
más mellé helyez legalább ötőt valamelyik irányban.

Iskolánkban több mint 12 éve hagyomány az Amőbabajnokság le
bonyolitása. Először az osztályokban játszanak a gyerekek, majd a leg
jobb 3 tanuló bekerül az iskolai elődöntőbe. Március 3-án először 36
amőbázó mérte össze az erejét a saját évfolyamában, majd tizen beke
rültek a nagydöntőbe. Itt is mindenki játszott mindenkivel.

A győztes Nagy István 8. osztályos tanuló lett. Érdekessége a ver
senynek, hogy Tóth Martin 1. osztályos is bekerült a legjobb tiz közé.

Az ördög három aranyhajszála

A Szegedi Miniszínház színészei mesterien megbirkóztak az áram
szünet miatti nehézségekkel és érdekes, színvonalas műsorral szóra
koztatták az óvodásokat, kisiskolásokat.

Az iskolai életről további információkat. képeket találhatnak az is
kola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu
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EGEREK MEZEJE

ha olyan nagyon szeretné o fegyveremet, vegye el.
Ebben a percben egy egérke szaladt végig o király

bíborköntösén, s apró lábaival fölkúszva a csatabárdra,
megtelepedett annak a hegyében.

- Rossz jell - súgtak össze László vitézei. de o király megint
csak azzal feddte meg őket:

- Ho lsten velünk, ki ellenünk?
- Az lsten messzebb von ám, mint oz egerek - nevetett

csúfondárosan a besenyő, s visszament oz üzenettel o töb
biekhez.

Azoknak azonban semmi kedvük se volt elmenni a
magyar király híres csatabárdjáért, azt gondolták, hogy
ráérnek arra reggel is. Addig o magyarok meg nem szök
hetnek, ho csak szárnyuk nincsen. Akkor pedig egy szálig
lenyilazhatják őket, mint o verebet

A magyarok is érezték, hogya holál árnyékában van
nak. EI is szánták már rá magukat, csak o király parancsát
várták. Akkor aztán neki a besenyő tengernek, ahollegsű
rűbb!

László király azonban mintha megfelejtette volna a ve
szedelmet. Végi.ghevert o fűben, és kedvtelve simogatta
oz egerecskét Orült neki, hogy olyan homar hozzáédese
dett. Olyan otthon érezte magát a király tenyerében, akár
a fészkében.

Még cincogott is, mintha csak o cimboráit hívogatná.
A vezérek csudálkozva nézték a játszadozó királyt végre o
fehér hajú Bese nádor odaállt elébe:

- A besenyők elcsendesedtek, királyom. Csak az őrök

virrasztanak a tábortüzeknél. Hátha keresztülvághatnánk
magunkat!

- Nincs még itt o mi óránk - nézett fel o királyo csillagos
égre, s azzal kieresztette tenyeréből oz egerecskét.

A kis állat cincogva tűnt el o fűben, de kisvártatva
megint előkerült, mégpedig másodmagával. Körös-körül
futkosták a királyt, mintha csak biztatni akarták volna, az
tán nekivágtak o tücsökmuzsikátói hangos mezőnek

Bese nádor nemsokára megint odaállt o király elé. En
gedelmet kért tőle, hogy közelebb lopódzhasson o bese
nyőkhöz. Meg akarto lesni, mit terveznek.

- Eredj! - intett neki a király.
A nádor meg is indult, de alig ment néhány dárdahají

tásnyira, ijedten fordult vissza.
- Uramkirály, úgy nyüzsög a mezőn az egér, hogy nem

lehet tőlük járni. Mintha lába nőtt volna minden göröngy
nek.

Csakugyan úgy látszott o csillagok világánál, mintha
megindult volna oz egész mező, s millió apró láb tipegése
nyomta el a tücsökszót.

- Ha lsten velünk, ki ellenünk? - emelte ég felé kezét o
király, aztán paripájára szökött, és hadirendbe állította vité
zeit - Most már aztán kard ki, kard l

Kezdett már bukdácsolni a hajnal az ég ablakán, mikor
o kürtök megharsantak, és a mogyorok nekivágtak az el
lennek.

- Fegyverre, fegyverrel - rikoltoztak a besenyő őrök.

Abbon O percben talpon volt oz egész tábor. Minden
besenyő vitéz előkapta a feje alól a nyntegyverét, s mind
megriadtan dobta el magától.

- Hova lett a nyilomnak a húrja?
Hiába kapkodtak fűhöz-fához:az egész besenyőtábor

ban nem volt egy nyn, amelyikkellőni lehetett volna. Egytől

egyig valamennyinek o húrját elrágták o mezei egerek.
Nyn nélkül o besenyő nem tudott harcolni. Akinek volt

is más fegyvere, elhajította rémületében, és futott, amerre
látott. A megdöbbenés elvette oz eszüket és belekergette
őket a magyar fegyverekbe.

Mire a nap fölkelt, akkorra csak volt a
besenyő nemzet Akik kegyelemre meg
adták magukat, azokat László királyo
Mátra völgyeiben telepítette le. Ott az
tán elvegyültek o magyorságban, mint
esőcseppeko tengerben.

Híre-neve se maradt o besenyő nem
zetnek. Hanem temetőhelyüket mo is
Egerek mezejének hívja a nép.

Mesék, versek...
---~

Móro Ferenc

Egerek mezejének azt o tájat hívják, 9hol o Berettyó o
bihari hegyek közül kiszalad oz Alföldre. Aldott búzatermő
föld az, csak fölszántani nehéz.

Lépten-nyomon porladó csontokba, rozsdás vasakba,
törött páncéldarabokba akadozik az eke.

- Nagy temető lehetett itt valaho - emeli meg ilyenkor o
kalapját o szántóvető ember.

Nagy volt biz az: egy egész nemzet temetkezett bele
valamikor. Mégpedig vitéz és hatalmas nemzet: o nyilazó
besenyőké.

A besenyő nép atyafi volt a magyarral, de nagyon rossz
atyafi. Csak a nyelve volt rokon a két népnek, a lelke nem.
A magyar már okkor templomot épített az Istennek, há
zat magának, s hazájának hívta o földet, mely kenyeret
adott neki. A besenyőnek nem volt hazája, kóbor nép volt,
sátor alatt élt, mezítelen kard képében imádta oz Istent.
Nevét retteg te minden szamszédja, mert o besenyő szilaj
volt, mint a pusztai farkas, ravasz, mint a róka, gyors, mint
a sólyom. Utoljára László király idejében látogatták meg o
magyor földet o besenyő atyafiak. Véres arcú hírnök liheg
ve jelentette érkezésüket a királynak.

- Ho lsten velünk, ki ellenünk? - öltötte fel páncélját nyu
godtan o szent király, és összekürtöltette fegyvereseit.

Mire Várod alá értek o magyarok, akkorra a martalóc
had fölprédálta Erdélyt, s már o bihari hegyeken gyújtogat
ta az erdőket. A föld népe jajveszékelve bujdokolt o vad
horcosok elől, és térden állva könyörgött László királynak:

- Fordulj vissza, urunk királyunk l Csekély erőddel a ha
lál torkába igyekszel. A besenyők annyian vannak, mint a
sáskák.

- Ho lsten velünk, ki ellenünk? - kérdezte megint o szent
kirájy, s elszánton vezette kis seregét a Berettyó völgyéig.

Eppen nopszállot idején értek oda, s a király át akart
úsztatni a folyócskán, mikor a keresztszegi monostorban
megcsendült az esti harangszó. A király leszökkent paripá
járól, és példát mutatva vitézeinek, könyörögve emelte fel
szemeit oz égre.

- Urunk, Istenünk, te vagyo mi kardunk, te vagyo mi
kelevézünk l

Abbon o pillanatban olyan rémületes üvöltés verte fel
o nopszállot csendjét, hogy maga László király is riadton
kapott hatalmas csatabárdjához. Az imádságban megri
asztott sereg pedig ijedten rebegte:

- A besenyők I

Hirtelen körös-körül kigyullodtak az erdők, és vérvörös vi
lágot vetettek o besenyő csordára, amely lopva kerítette
be o magyarokat. Tenger sokon voltak, szinte hajladozott
alattuk o föld, s nyers kacagásukat borzalom volt hallgatni.

A besenyők fekete tömegéből nagy hamar kivált egy
marcona harcos, s kezébe ragadva egy égő fenyőszálat,

odadobogott a magyarokhoz. Azok pedig utat nyitottak
neki o királyhoz, mint követnek szokás.

A besenyő vitéznek könnyű volt ráismerni a magyarok
közt o királyra. Kimagaslott egy fejjel min-
den katonája közül.

- Azt üzeni neked az én királyom, hogy
rakd a lábához fegyveredet l - mondta
gőgösen a besenyő.

Szent László pedig megsuhogtatta fél
kézzel rettenetes csatabárdját, és moso
lyogva felelt:

- Azt üzenem o te királyodnak, hogy
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bfREK, ESEmÉn~EKA
KtS BÁltnc ÁLCALÁnos tSKoLA ÉS ÓVObÁBÓL

Iciri-piciri verseny Ovisok a Vízfesztiválon

.2011. március 9-én Körösladányban vett részt a Kis Bálint Általános
Iskola 6 diákja a "Sárrét kis nyelvésze" című területi versenyen. Az S. év
folyamos csapat tagjai: Fehér Dóra, Fülöp Petra és Kruchió Adrienn; a 6.
évfolyamosok pedig Czikkely Hanga, Deli Csenge és Tóth Bálint voltak.

A gyerekek furfangos nyelvi feladatokat oldottak meg a délelőtt fo
lyamán, s míg a zsűri a feladatlapokat javitotta, a versenyzők és kísérői k
múzeumi látogatáson vehettek részt valamint cíterások és társastánco
sok bemutatója t nézhették meg.

Ezután az eredményhirdetés következett, ahol kiderült hogya ver
seny nagyon szép eredményekkel zárult számukra, hiszen az 5. osztá
lyosok között Kruchió Adrienn végzett az élen, a 6. osztályosok verse
nyében pedig Deli Csenge 2. helyezett lett, csapatban pedig szintén 2.
helyezést értek el.

Felkészitő tanárok: Kónya Márta, Gordos Zsuzsanna és Forgács
Krisztina.

2011. február 24-én rendezték meg Békéscsaban a Diakolimpia me
gyei úszódöntőit,. ahol III-IV. korcsoportos núk és lanyok versenyeztek.

A Kis Bálint Altalanos Iskolat és Ovodát hat tanuló képviselte: Fülöp
Petra (S.b), Gönczfalvi Balazs (8.cJ, Hanyecz Gitta (7.a), Kovacs József (6.aJ,
Sóczó Tamás (6.b), valamint Zrubecz Réka (8.c).

Az iskola versenyzői a következő eredményeket érték el:
Gönczfalvi Balazs: 100 m mell - I. hely, 100 m hat -II. hely.
Fülöp Petra: 50 m mell - IV.hely.
Hanyecz Gitta: 100 m gyors - IV. hely.
Kovacs József: 100 m gyors - IV. hely.
Balazs megyei bajnoki címével bejutott az orszagos diakolimpiai dön

tőbe, melyre aprilis 2-an, Hódmezővasarhelyen kerül sor.
Minden versenyzönek gratulalunk a kivaló eredményekhez'

Gönczfalvi Balázs megyei úszóbajnok

Tanulóink a "Sárrét kis nyelvészei" területi versenyen

A Békés Megyei Víz
művek és a Békés Me
gyei Hírlap a víz világ
napja alkalmából közös
rajzpályázatot hirdetett.
amelynek közönségdíját
a Kis Bálint Általános Is
kola és Óvoda Százszor
szép óvodájának Breki
csoportos óvodásai kap
ták.

A rajzot készitet
ték: Csányi Brigitta,
Pintér Dorka, Tóth Mi
hály, Vinkovics Ágnes,
Weigert Enikő.

Jutalmukat Békés
csabán, a Körösök Völ
gye Látogatóközpont
ban rendezett Vízfesztiválon vehették át.

~
IBÉKÉS nEGYEI
IB_EN
NONPRQFIT KF
KULTU AUS
IRODA

Ezüstérem a Regionális Monda- és Mesemondóversenyen

A Kis Balint Általanos Iskola és Óvoda ötödik alkalommal rendezte
meg településünk valamennyi nagycsoportos óvodasa részére az Iciri
piciri mesemondó és rajzillusztrációs versenyt. Február 28-án délután
került sor a rajzkiállitas megnyitására, ahol 27 óvodas gyermek alkotását
tekinthették meg az óvónök, a gyermekek és hozzátartozóik.

A meseillusztrációs verseny helyezettjei:
I. Vinkovics Ágnes (Százszorszép Óvoda)
II. Szabó Eszter (Gyermekliget Óvoda)
III. Szeretö Lili (Gyermekliget Óvoda) és Fekete Alíz (Napsugár

Óvodák)
IV. Zsadon Zita (Gyermekliget Óvoda)
V. Tamas Zoé (Gyermekliget Óvoda)
VI. Bula Mónika (Napsugár Óvodák)
A rajzkiallitást a mesemondó verseny követte, ahol18 óvodás gyer

mek mondta el kedvenc népmeséjét a tanító nénikből álló zsűri és az
érdeklődő szülők előtt.

A mesemondó verseny díjazottjai:
I. Vinkovics Ágnes (Százszorszép Óvoda)
II. Zsadon Zita (Gyermekliget Óvoda)
III. Mester Lilla (Gyermekliget Óvoda)
IV: Kiss Adrián (Százszorszép Óvoda)
V. Csányi Brigitta (Százszorszép Óvoda)
VI. Kereki Nóra (Gyermekliget Óvoda)
Különdíjat kapott: Varga Vanda és Fodor Napsugár a Margaréta Óvo

daból.
A helyezést elért óvodások örömmel vették át a plüss állatkákat és

okleveleket. A többi résztvevő pedig emléklappal és kis ajándékkal tér
hetett haza.

Vincze Levente 2.b osztályos tanuló a Mezőkovácsházán megrende
zett V. Dél-alföldi Monda- és Mesemondóversenyen korosztályában a ki
tűnő 2. helyezést érte el. Felkészítő tanítója Tóth Andrásné volt.
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(jergely Ágnes: Jonathan Swift éjszakái

Kék ég, felhők... macskaköves
G E Ro GE LY.Á GN E S út, letűnt korok, életek tanúja ... Vt s

vele a kanyargó Idő ... ég és föld kö
zött: indulás és érkezés, rátalálás és el
válás, magány és együttlét... felhők

be vesző út közepén egy csupazöld
fa ... élettelisége betölti a teret. .. múl
tat és jövőt. .. rávetül a lent és fent
rugalmas térhálójára .. . olyan fa ez,
mely alatt jó megpihenni, ágai között
megbújni, hátunkat nekivetni törzsé
nek ... kapcsolatba kerülni Vele ...

Cierge/y Ágnes legújabb köteté
nek CÍmlapján ott az ég felé tartó út,
rajta zölden, é/ettelien a fa ... a maga
erejével és szimbólumrendszerével. ..
alatta: Jonathan Swift éjszakái ... Ver-

sek négy arckép alá...
Arcok válnak ki az időből. .. négy arcé ... velük négy, korábban

született vers ... melyek sejtetik a megrajzolt négy férfit, azok kilé
tét. .. sejtetik, hiszen semmi biztosat nem tudunk, csak azt, hogya
költő életének fontos szereplői ... emlékük hangulatokat, szavakat,
elmondható és elmondhatatlan örömöket és fájdalmakat idéz ... négy
ciklusban összesen negyven költemény ... versekbe zárt múlt. .. s re
gényekbe ... az életmű önéletrajzi ihletésű regényeibe, melyek tör
ténetté szövik a múltat. .. lírai történetté ... A tolmács (1973), A
chikágói változat (1976 ), Stációk( 1983), ŐrizetIenek (2000).

"Ősszerakható-e még az emlékek, a megélt örömök, fájdalmak, a
rövid boldogság és a hosszas szorongás cserepeiből a múlt! r...J ... a
kötet gondolatisága túlmutat az emlékezés benső szándékán. Meg
határozó motívuma a verseknek a búcsú, az elmúlás, a fájdalom
vagy "csupán" a szépség, a fiatalság végessége. Mert az emberélet az
örökkévalóságnak csak egy pillanat: Egy pillanatig éltem, / akár
a fáklyafény. S az átélt élet és a munka értelme, jövője vagy jövőt

lensége. Számvetés ez a kötet is - méltóság, fegyelem, tisztaság árad
Ciergely Ágnes lírájából ... "- olvashatjuk a könyv hátsó borítóján.

S mit mond a költő?

"Ez a könyv emlékezés arra a négy férfira, aki fontos volt nekem,
vagy így, vagy úgy az életemben. Le akartam tenni egy-egy virág
csokrot vagy a sirjukra, vagyalábukhoz. Azt akartam, hogy legyen
ott minden, ami az ő világukat jellemezte: az életük. az elképzelése
ik, még a tévedéseik is."

Ég és föld között zölden nyújtózik a fa ... étettelien ... alatta Jo
nathan Swift éjszakái lobognak ... sötéten, reményvesztetten ... az
őrült elme, a téboly éjszakái ...

"Hírnév, azt mondják. Anglia I a Ciulliverrel van tele. I Bőrkö

tésben az éjszakák. ffudta. És mire ment vele?"
A legszemélyesebb Ciergely Ágnes-i könyvben ... ég és föld .

nappalok és éjszakák ... lelkek és göröngyök... álmok és valóság .
"a por földdé [esz, I mert úgy vala egykor; I a lélek az egy igaz Istené,
I a szó, mint a szeg, erősen leverve,! és megy a vers az ítélet felé."

Polányi Éva

. Kései fürdőzés

J:\ félsziget. A félsziget.
Okörnyálon hintál az esti bűvölet.

Fürdés a tóban. Meztelen.
Kit viz érintett, nem lehet gyökértelen.
~ dombhaj!atban nyáj halad.
Abel terelt Káin földjére nyájakat.
"Kolomp szól." Merre hallgatod
azóta is a lábnyomodban baktatok,
ökörnyáion hintálok, esti bűvölet,

a nyáj, a tó, a félsziget.
s hogy nekem is szól juhakoL üszög,
lélekvesztő és kocsmaküszöb,
fürdés a tóban, éjfélkor, örökre 
áldó négy ujjam ott tartom fölötted,
félszigeten, vízen, kocsmában is,
holtodban is, holtomban is. (1999)

Föníciai hajósok

És mennek, elvakultan, messzire.
~gynek holmija van, másnak hite.
0, termékenység istennője, te'
Nem kérded őket, van-e folytatás.
A bíbor szájak étvágya oda.
Mállik, párállik minden birtokuk.
A kőtáblák elásva, régen, otthon.
Baál mennykőcsapása síkot ér.
Nem válaszol az egynemű anyag.
Az alfabéta nem jó semmire.
Fönícia halott, mert nincs hite.
A kőben két orosz!ántest szoronq.
Szűrt fény esőz az üres városon ..
Palló, lajtorja sehoL csak az árnyék.
Az anyag tövén átfordult idő.

~yblos a halott szolgák városa.
Eg és föld közt rettentő szarkofág.
Az idő majd évekre hultik el,
mint szolgákra a szolgaság.
S ők mennek, elvakultan, messzire.
~starte hitével, vagy nélküle.
0, örök hátizsák' Az örök hátizsáki
Hiába kérded, mi a folytatás.
Fölring a part, s egy délibáb vele.
S a partnak nincs vitorlamestere. (1999)

Transzcencens etűd

Ott akartam szeretni mindig,
a toledói alkonyatban.
Az alkony és az élet vége
egyformán irányíthatatlan.

Messziről nézem, ahogy induL
tétovázik a szürkületben.
Felhőben áll a katedrális.
És nem érti, hogy hova lettem.

Ilyen szerelem soha nem volt.
Egész Toledo vele érez.
A percek múlnak. Ráng az arca.
Ciibraltár felől forgószél lesz.

Átölelem a katedrálist.
És őt is, ahogy messze lépdel.
S egy olajfá!, mely felsugárzik
a halottak lélegzetével.

(2000)
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Április
Kukoricaleves

Egy nagy evökanál vajon (margarinon) egy apróra vágott zöldpaprikát
megfonnyasztunk, meghintjük liszttel és egy kevés curry porral. Felen.gedjük fel
liter húsleves lével (kockából is jó) és félliter tejjel. Sóval, borssal izesItjük, majd
forrás közben beletesszük a lecsorgatott kukoricát és összefözzük pár percig.
Tálaláskor egy kis reszelt sajtot hinthetünk rá.

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

,. KAPUFA BT. Gyomaendrőd, II. ker. 467.
. 06/70513-95-14

A kondorosi úton. a vásártér után

HA TAVASZ AKKOR

,
Oriási árukinálattai
várjuk vásárlóinkat!

HÚSVÉTI DEKORÁCiÓK,
TAVASZI KERTI DISZEK

, , "
JATEKOK,VAZAK

, " ,
ES SOK MAS ERDEKESSEG

AZ OLCSÓTÓl ADRÁGÁIG, AZ APRÓTÓl ANAGnG
AJÁNDÉK MINDENKINEK

Gyomaendrőd Mikes út Fő út sarok (a Narancs Turi mellett)

\1 SZONDEK \1
Keresl(edelmi és Szolgáltató KU

Cipőtalpbélés gyártás
Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1
TlFax: 06-66 386-037
Mobi!: 06204511944

p-------------------------~
: HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN! :

~-------------------------~

Megújult aUPC Direct
Szórakoztató. Izgalmas. Vicces.
Bárhol. Azonnal. Mindenkinek.

BELÉPÉS
AKÁR

INGYEN!!!
Direct Light csomag már havi 1190 Ft·tól

Egyelőfizetésen belül akár 4beltéri egység
Kristálytiszta HD műsorok· akár 2db DV készülék

Az ajánlat részleteirőlvalamint

a csomagok havidíjairól keressen bennünket

Telemax Távközlésfechnika
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. TeI.:66/442·755

Mobil:20/337-8010; 20/236-7170
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK
Híradásunkban csak azokról emlékezünk

meg, akiknek közléséhez a hozzátnrtozók hozzá
járultakl

.. ne-..~ et ~. U ..,.~~ éL.<d:
q:idta. dr~ ~. áLffld. ~.
O~ azw~ 6e.w-ilf.4~ -'9.
';;?tiar.r""' t.ar~ ,,~.4 et ~."

(flr.d~ ~'f"Ú)

HUNYA BÉLA, aki Hunya Jókai u. 13.
sz. alatt élt, 79 éves korában megtért Te
remtőjéhez. Gyászolja: fia, menye, unokája
és a rokonság.

özv. KOVÁCS VINCÉNÉ GYURICZA
GIZELLA, aki Endrődön élt, 91 éves ko
rában, február 27-én földi zarándokútját
csendben befejezte. Gyászolják: fiai, me
nyei, unokái, dédunokái

TÍMÁR MENYHÉRT, aki Gyomán élt,
66 éves korában március 17-én visszaadta
lelkét Teremtőjének. Gyászolják: felesége,
leánya, veje, fia, unokái, testvérei és a ro
konság

t

Békesség haló poraikon,
foga.dja be őket az Úr
az O országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük'

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordulójuk
napján.

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

Az endrődi katolikus temetők tabrí
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapokon S-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számiaszámunic
53200015- l0003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

Tisztelt Szerkesztőség!

Ma kaptam meg imádott szülőfa]umból a
Városunk c. újságot. Hűségesen olvasgatom
minden sorát.

Tetszenek kérni fényképeket az Újság szá
mára.

Féltve őrzött képeim közül küldök 2 db-ot.
Mind a kettőn drága Édesapám is rajta van. Ö
1944. április 25-én gránát robbanás áldozata
lett Ukrajnában, Tarnovica-Polnában. Mai na
pig tele van a szívem fájdalommal.

A képekről sajnos én csak annyit tudok,
hogyaPolyákhalmi iskolánál fényképezték.
Talán harangszentelés alkalmából.

Kivánok Önökn~k jó erőt, egészséget a szá
momra oly kedves Vjság szerkesztéséhez.

Szü!őfalujától elszakadt
hűséges olvasójuk:

Kulik Vendelné
Békéscsabáról

2011. febr. 10.

Két kép

Polyákhalmi kép

Polyákhalmi szeretett iskolámnál ünnepség

./

.'. :- ....".". ~ .... ',
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Kedves vásárlóim!
Áprilisi ajánlatoim:

Várom kedves vásárióimat!
FARKAS MÁTÉ

• Megérkeztek a tavaszi vetőmagok
• Zöldségfélék, virágmagok, dughagymák
• Virághagymák, rózsalövek, bioburgonyák
• Tavaszi lemosó vegyszerek
• Rovarölök, gombaöJök, növénytápok
• Permetezök, fünyírók, lácfűrészek

• Kézi szerszámok, szegek, csavo rok
• Kályhák, kandollók, gázégők

• Gumicsizmák, esöruhák, védökesztyűk

• Szivattyúk, tömlők, csatlakozók
• Fóliák, műanyag áruk, konyhai eszközök

_ • Festékek, emtek, hígílók
• Titán siliconok, purhabok, ragasztók
• Elemek, izzók
• Alu létrók, talicskák, kertészeti eszközök

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

06-66-386-274.Az étterem nyitva
11-21 óróig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállaI
juk a teljesen klimatizált Híd
fő étteremben 160 főig.

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étter
münkben 70 főig.

"PCESZq;1(
Panzió és CEtterem

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

E-maii: feszekpanzio@mail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

VfiilOSUI'tI<, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta' Kiadja az Endrődiek Baráti Kőre Egyesület *
Főszerkesztő: Iványi László * Szerkesztőség címe: 5502 Gyomaendrőd,Fő út l. Tel.. Fax: (66) 283-940 (20) 9457-843 varosunk@gmail.com •

Szerkesztők: Cs. Szabó István. Polányi Éva, Sóczó Géza, Dr. Szabó Béla, Dr. Szonda István' Lapzárta minden hónap 20. napján'
Felelős kiadó: Vaszkó András' Megjelenik minden hónap első hétvégéjén. Interneten minden hónap elsején'

MŰVELŐDÉSIÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM Nytsz. B/PHF/l495/BÉ/l995. * HU ISSN 1586-3689 'készült: (70) 566-3lJ-R8
Interneten: http://www.szentgellert.hu ' E-mail: varosunk@gmail.com
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fi keresztelny nemzeti gondolat hírnöke
XVIII. évfolyam 5. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat ':'

Áro: 180 Ft

2011. május

A tartalomból:
Rózsahegyi Napok programja - 2. oldal

Ragyogj, ragyogj, csillagom - 5. oldal
Az '50-es évek üldözöttjei...

Anyák napján szeretettel
köszöntjük az édesanyákat

Dsida Jenő: Hálaadás

Boldog vagy, II. János Pál pápa! - 6. oldal

20 éve történt - a Barátság SE megalakulása
II. - 12. oldal

Rendezvénynaptár - 13. oldal

VIII. Tudományos Néprajzi Konferencia
írás 10., képek - 20. oldal

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ö véd engem nem ér semmi bánat!

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal fáradni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyböl reggel, este

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve,
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! 
Köszönöm a szemét, melyböl jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg öket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd ell

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedéséti
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámatl

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az ÉDESANYÁMAT!!!
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról MEGHívó
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

tanulói, dolgozói és az
Endrődiek Baráti Köre Egyesület

vezetősége szeretettel meghívja Önt
2011. május 13-14-1s-én a

RÓZSAHEGYI NAPOK
rendezvényeire

Díszvendég:
ABÓCZKY RÓBERTNÉ RÓZSAHEGYI MARIKA

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN HALÁLÁNAK
50. ÉVFORDULÓJÁRA

ÉS AZ ENDRŐDI LIGETBEN BEINDITon OKTATÁS
50 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK

Rózsahegyi Kálmán
Endrőd,1873

Budapest, 1961

Közreműködik: Junger Chor Intonation - Schöneck
GyomaendrődiZenebarátok Kamarakórusa

Vezényel: Michael Knopke
Gecseiné Sárhegyi Nóra

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Sok szeretettel hívjuk Önt és kedves családját
20 ll. június 4-én szombaton 18 órakor a .

Szent Imre Római Katolikus Templomban megrendezendő

ünnepi hangversenyre

fELHÍVÁS! - A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intéz
ménv felhívással fordul VALAMIKORI ZENEISKOLÁS NÖ
VENDÉKEIHEZ ÉS A VÁROS ZENEBARÁT KÖZÖNSÉGÉ
HEZ:

Kérjük azokat, akik bármilyen (klasszikus, pop-, jazz- és
népzenei stb.) kottáikat ma már nem használják, hogy adomá
nyozzák azokat a művészeti iskola kottatára számára. A felaján
lott kottákat, ha szükséges, az iskola felújítja és a zenei repertoár
bővítésérehasználja.

Azadományokata Városi Alapfokú Művészetoktatási Intéz
mény titkárságán (Kisréti utca 27. L emelet) leadhatják, vagy
tt:!tfonos egyeztetés után (06-20/287-42-53) az iskola dolgozói
e!szállítják.

Támogatásukat előre is köszönjük: a művészeti iskola dol
gozói

~LHÍVÁS - Az 50-es években a varjasi új iskola előtt állt
egy feszület. Többen emlékeznek rá, hogy ott volt, de senki nem
tudja, mikor tűnt el, és hová lett. A 60-as évek elején készült
fép.yképen már nem látható. Ha tudja valaki, mi lett a kereszt
sorsa, vagy esetleg van valakinek olyan régi fotó a birtokában,
amelyen még látszik a feszület, kérjük, jelentkezzen.

Fülöp Zoltánné Takács Ágnes agnes.takacs55@gmaiLcom

FELHÍVÁS

Az Öregszőlői Körzet 7 iskolájának Tanulóihoz, Tanítóihoz
és Hozzátartozóikhoz!

Az Emlékkönyvek készítéséhez írott és képes anyagot ké
rünk mielőbb: életrajzot, visszaemlékezést, fényképet, csoport
képet, tablót.

A támogatást köszönettel vesszük.
Alt Jánosné Salamon Terézia Pésó Béláné Fekécs Irma
ny. pedagógus ny. pedagógus
5502 Gyomaendrőd, Toronyi u. 21. 5502 Gyomaendrőd, Polányi u. 23.
Teléfon: 66/284-538 Telefon: 66/284-212

. Ugorj fejest a n"elvtanulásba MOST!

angol, német, olasz, francia
tanfclyamol:ll:lezdö szinttöl a nyelvvIzsgáig!
Tanfo1llamltezdél: Júniw 6. Jelentbezés: májw 51-19

Óradíj: 6oo..,oooFt .~-..a-
t • •

PROGRAM

Május 13. (péntek)

9.00 óra: MEGNYITÓ - Köszöntőt mond DR. PAPP SÁNDOR történész
9.30 óra: ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK

Népi mesterségek, játékok, kézműves foglalkozások a
Templom zugi erdei iskola foglalkozásainak keretében
Helyszín: alsó tagozat épülete
FELSŐTAGOZATOS TANULÓK
Iskolai vetélkedö
Téma: Rózsahegyi Kálmán élete és az iskola története
Helyszín: tornaterem
VENDÉGEK
TÁBLAAVATÁS a belterületi iskolák pedagógusainak tiszteletére
Helyszín: az 50 éves épület előtere
Előadások:

Az endrődi belterületi iskolák története
Elöadó: LADÁNYI GÁBORNÉ
Rózsahegyi Kálmán élete
Elöadó: GIRICZ LÁSZLÓ
Helyszín: színházterem

12.00 óra: EREDMÉNYHIRDETÉS, DIJÁTADÁS
Helyszín: az iskola udvara

13.00 óra: EBÉD - Helyszin: Hídf~ étterem
16.30 óra: ASZEGÉNY EMBER BORPUSKÁJA -Vidám mesék,

történetek SEBESTYÉN ISTVÁN székely mesemondó
előadásában - Helyszín: Tímár Máté fiókkönyvtár

19.00 óra: TÁBORTŰZ, UNNEPÉLYES FAÜLTETÉS
Játékos vet~lkedők, ara_oke verseny
AHESTIA TUZZSONGLOR CSOPORT előadása

Helyszín: a ridegvárosi játszótér

Május 14. (szombat)

8.00 óra: KIRÁNDULÁS, BOGRÁCSOLÁS az Endrödiek Baráti Körének
szervezésében (15.00 óráig)
Helyszín: Dévaványa, Túzokrezervátum

9.00 óra: SPORTRENDEZVÉNYEK
Rózsahegyi futball kupa - Játékos családi sportvetélkedő
Helyszín: az endrödi sportpálya

17.30 óra: GÁLAEST - Az iskola tanulóinak ünnepi műsora
Helyszín: az iskola tornaterme

19.30 óra: BARÁTI BESZÉLGETÉS meghívott vendégeinkkel
Helyszín: Hídfö étterem

Május 1s. (vasárnap)

10.00 óra: SZENTMISE elhunyt pedagógusainkért
az endrődi katolikus templomban.
Amisét celebrálja IVÁNYI LÁSZLÓ plébános, tb. kanonok

12.00 óra: EBÉD a Hídfö étteremben (igény szerint)

. JtlD8 el.v. ANGOl. TÁaOa
..,ert,_~dök,aeae á

t'lDAMAMlCI&oMs
..... 20-24; iÓiOOIa 27-ti!I-.

....... ....-01'1I.. T.»/D9Ye2:2

ARENDEZVÉNY IDEJE ALAn MEGTEKINTHETŐ
A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÉLETÉRŐL SZÓLÓ ÁLLANDÓ KIÁLUTÁS,

AZ ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLfTÁS,
ÉS ATANULÓK KÉPZŐMŰVÉSZETI MUNKÁIBÓl KÉSZÜLT KIÁLLfTÁS.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Altalános Iskola
Gyomaendrőd, Népliget út 2.

Tel./Fax: 06 66 283938,
e-maii: endrodiiskola@internetx.hu.web:wwwJozsahegyiiskola.hu

EndrődiekBaráti Köre Titkársága - Tel.: 06 704112026
e-maii: margitv@fibermaiJ.hu
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hogy miről döntött a Képviselő-testület április hónapban

.,...... sa volt. Az átvezetésből megmaradt 30.000.000 Ft kifizetése ug)"dl1c'Z-:11
célra 20 II januárjában történt meg.

A kötvényforráson realizált hozam összege 2010 negyedik negyed
évében forintban összesen 15.053.390 Ft volt.

20 ll. április 27-én az összevont Intézményi Társulás ülésezett
Csárdaszálláson, ahol megtárgyalásra került:

- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi
Humánsegítő Szolgálat, valamint a Térségi Szociális Gondo
zási Központ 2010. évi zárszámadása

- Belső ellenőrzésekről készölt összefoglaló jelentés, amelyből

megtudhattuk, hogy intézményeink a törvényi előírásoknak

megfelelőengazdálkodtak, így a belső ellenőrzés nem tárt fel
olyan hibákat, amelyeknél azonnali intézkedést kellett volna
foganatosítani.

- Elfogadásra került a Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú
Kft. kéreime, amelyben azt kérte, hogy 20 ll. szeptember l-től

nyugdíjazás miatt a szerződés közös megegyezéssel kerül
jön felbontásra. Ezzel együtt benyújtotta a két óvoda (Fő út,
Szabadság út) eszközállományának leltárát 6.343.950 Ft ösz
szegben. Az elfogadott határozat értelmében a Kft.-vel kötött
szerződés közös megegyezéssel jogutódlás nélkül kerül meg
szüntetésre, az óvodai alaptevéke.nység pedig beintegrálódik
a Rózsahegyi Kálmán KiStérségi Altalános Iskola feladatához.
(Szabadság úti óvoda)

- 2011. május l-től az intézményi konyhák átszervezésre kerül
nek. Az átszervezésben érintet~ intézmények a következ~k:

Rózsahegyi Kálm~n Kistérségi Altalános Iskola, Kis Bálint Al
talános Iskola és Ovoda, Kner Imre Gimnázium Szakközép
iskola és Kollégium, valamint a Térségi szociáiis Gondozási
Központ konyhája, ami a főzőkonyha feladatot fogja ellátni.
Az átszervezés miatt módosításra került a Térségi Szociális
Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata is.

Az Intézményi Társulás Képviselő-testülete jóváhagyta az eIőter

jesztéseket.

Április 28-án a testületi ülés a polgármesteri beszámoló helyett
félévértékelőve! vette kezdetét. A Polgármester észrevételeire kemény
kritikával reagált a testület néhány tagja, illetve a lakosság is birálta az
"elhibázott" döntéseket (hulladékper, Papp Zsigmond hagyaték). Több,
mint egyórás heves vita után kezdődhetett csak el az előterjesztések

beterjesztése.

GyomaendrődVáros Önkormányzata 2010. évi
költségvetési beszámolója

Városunk gazdasági-pénzügyi helyzetét az elmúlt évekhez képest a
Illl"rások körének folyamatos szűkülése jellemezte. 2008-ban még több
Illillt 858 millió Ft összegű normatív állami támogatással rendelkez
tünk, amely a 2009. évre 40 millió Ft-tal csökkent, 2010. évben az előző

c;"hez képest is további III millió Ft-os csökkenést kellett eiszenvedni.
Ennek oka összetett, pl. megszünt a közösségi közlekedés normati

vája, a sport feladatokhoz biztosított 500 Ft-os lakosonkénti támogatás,
a tJl1uJói és ellátott i létszám, a munkaadót terhelő járulékok is változ
lak, illehc a lakosság számhoz kdpcsolódó állami normatívák összege
is évek ötd csökkenő tendenciát mutat, mivel a településünk lakossá
gán,," 'záma is folyamatosan csökken. (200:; pnuár l-jén 15.348 fő,

20111. ianuár I-i~n 14.625 föl
.-\nehézsc·gek ellenére \'árosunk 111üködiiképe~, <Imely a hatékony

g zdálkodá';llak köszönhető.

Beszámoló a kötvényforrás állomá;;:yában bekövetkezett
váitozásokról2010. 10. Ol. és 2010. ! 2.31. közötti időszakban

GyomaendrődVáros Önkormányzata 2008. február:: 7-én bocsá
tütt ki 6.316.000 CHF értékben kötvényt, 10 éves t"utamidőre, 3 éves
türelmi idővel számolva.

A kötvényforrás értéke a vizsgált időszak kezdő napján forintra
átszámolva 1.044.060.700 Ft volt. Felhasználás ezen időszakban egy
alkalommal történt 50.000.000 Ft összegben. Ezt az összeget 2010. ll.
29-én vezette át az önkormányzat a főszámlájára, melyből 20.000.000
Ft értékben telekvásárlásra került sor a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től.

A területvásárlás testületi döntés alapján történt, melynek célja az Ipari
Parkban folyó beruházáshoz szükséges saját erő egy részének biztosítá-

2010. december 31-én a forintban rendelkezésre álló betét állo
mányának összege 494.299.000 Ft, az euro betétállomány összege
1.831.840 EUR volt. A devizában nyilvántartott betétek a 2010. dec
ember 31-i MNB középárfolyamon (278,75) kerültek átértékelésre. A
teljes kötvényforrás 2010. december 31-én forintban 1.004.924.400 Ft
ot tett ki.

A kötvényhez kapcsolódó kötelezettség állománya a 20 l O. decem
ber 31-i MNB középárfolyamon számolva (222,68) 1.406.446.880 Ft.

A kötvényforrás törlesztését az Önkormányzat 2011. március .~ l
én kezdi, értéke 421.025 CHF. A következő törlesztés 2011. szeptember
30-án válik esedékessé.

Beszámoló a 2010. évi alapokra beérkezett pályázatok
elbírálásáról és ezek részére támogatás megállapítására

A KépViselő-testület 2011. évben is írt ki pályázatot Ifjús;\~i ,
Sport-, és Civil szervezetetek részére.

Igényelt tám.
I

Szervezet db Felosztható
pályázat tám.

Civilszervezetek tám. 39 2.442 OOO Ft 11.227.000 Ft

Sport Alap 15 11.600.000 Ft 27.802-11111 II

összesen 54 14.042.000 Ft 39.029.400 Ft I

A Sport alap 15.000 E FT. összegből kötött felhasználású tál1w~,~

tások:

Diáksort 1.000 F. Ft.

Gyomai-és Endrődi pálya fenntartása 500 E ft

Óvodai sportnap megrendezése 200 E Ft

Testvérvárosi és nemz. sportkapcs. és komm 1.300 E ft

Tartalék 400 E Ft

Civil Alapfix összege:3. 700 E Ft összegébőlkötött

Városi Képtár működési támogatása

Irodalmi, kult. Mű, turiszt. kiadvány támogatása

A Pénzügyi Bizottság április 19-i ülésén elbírálta a pályázatokat és
az alábbi javaslattal élt: a hulladéklerakó perköltség címén elkülönített
összeg (54.000 E Ft) fel nem használt részéből kerüljön átcsoportosí
tás ra 1.750. E Ft a polgármesteri alapba kötött felhasználásra az alábbi
szervezetek, alapítványok részére:

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 450.000 Ft

Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület 400.000 Ft

Gyomaendrőd Város Közbiztoilságáért egyesület 900.000 Ft

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi
Bizottság szintén elbírálta a benyújtott pályázatokat, és az alábbi javas
lattal élt a perköltség címén elkülönített összegre.

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 400.000 Ft

Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület 350.000 Ft

Gyomael\<!rőd Város Közbiztonságáért Egyesület 850. OOO Fr

Suttyomba Alapítvány 150.000 Ft

A Képviselő-testület ez utóbbi javaslatot fogadta el.
A nyertes pályázók kiértesítése folyamatosan fog megtörténni.

Lehóc:kiné Timár Irén
Képviselő
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Mi, gyerekek is sokat dolgoztunk, legeltettünk, apró álal
tok gondozása, rosszalkodás.

Te akkor váltál felnőtté , amikor I 959-ben nem vettek fel a
gyomai gimnáziumba, mert osztályidegenek voltak a szülól<.

Több kérvény, mind elutasítás, végleges elutasítás októ
berben.

Megtört a gyerekkori varázs, rájöttünk, hogy mi nem olya
nok vagyunk, mint mások. De mit követtek el a mi vasszorgal
mú, becsületes, hozzáértő szüleink?

Miért kellett a levágott hízót eldugva kopasztani? Miért
kellett felkötni a lovainkat a gerendához? Miért nem ehettünk
vajas kenyeret, mikor hajnal óta legeltettünk? Miért kellett a
hunyai Iványi nagyszüleinknek a keselyősi tanyákon bolyon
gani?

Tornyosultak, tornyosultak a miértek, amelyre a szüleink
nem mertek válaszolni, rábízták az iskolára, válaszoljon rá a
rendszer elvárásainak megfelelően.Szegény pedagógusok! Te
el bujdostál elólünk, hogy ne lássuk a könnyeidet. Édesanyád
(tPintér Etelka) minden létező forintot összekapart, és elvitt a
debreceni Református Kollégiumba. Felvettel<! Nagyon büsz
kék voltunk Rád!

A téli szünetre jöhettél haza először. Ki kellett olvasnod az
"És mégis mozog a föld" c. Jókai regényt. Az olvasónaplód
első oldalára tustintával, redisztollal, petróleumlámpánál föld
gömböt rajzoltál. CsodáJtunk!

Minden nyári szünetben cséplőgépnéldolgoztál. A község
iskolában, de a gépnél is elérted a maximumot: kitűnő volt a
bizonyítványod, ill. első ember lettél a gépnél a hosszú nyári
szünetek során!

Szerepeltél a "Légy jó mindhalálig" c. filmben.
Felvettek a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre,

ahol a politikai gazdaságtan tanár eltanácsolt.
Ekkor már volt orosz és német nyelvtudásod, Dunaújvá

rosban, apapírgyárban dolgoztál. Gépészmérnöknek tanultál.
Endrődön, a római katolikus templomban kötöttél házassá

got 1967. szeptember 24-én.
Bejártad a világot tolmácsként, majd mérnökként. Munká

id közül az egyik a hannoveri Világkiállítás magyar pavilonjá
nak építésvezetöje.

Nem panaszkodtál, de láttuk, hogy az egészséged nem a
régi.

Tragikus hirtelenséggel megállt a szíved 20 l l. február 12
én.

Búcsúznak Tóled: feleséged, lányaid, unokáid, rokonaid,
ismerőseid.

"Hitünk a feltámadás, reményünk a viszontlátás, szerete
tünk pedig a kegyes megemlékezés." (Szent Ágoston)

Unokahúgod: Esztike

VÁROSUrtK

Született: Endrőd,

1945, augusztus. 5.
Debrecen: 1959-1963
Budapest, Dunaújváros:
1965 - 201 l. február
12.

"február lZ-én vé
get ért földi pályám.
Búcsúzom tóletek: Ig
nác"

új kenyér íze, lepergő könny sója,
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Bordács Ignác
1945-2011
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Hirtelen, váratlanul,
megdöbbentően ért a
hír, amelyben el búcsú
zol tólünk, örökre.

Tornyosulnak a gyö
nyörű gyerekkori emlé
kek, amit 18 éves ko
rodig közel egymáshoz
töltöttünk, Kiűzettünk

ct saját hajlékunkból, elzavartak a saját földünkró1, bejártuk a
Keselyős minden szegletét, minden évben más tanyában lak
tunk, más földet műveltekszüleink. Új szomszédokkal, játszó
pajtásokkaJ, lóval, kutyával találkoztunk - csodálatos gyerek
korunk volt! Szegény szüleink!

•

Teréz Anya: SOHA NE VESZÍTSD REMÉNYED!

1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy pillanat alatt romba
dőlhet. Ne törődj vele' Te csak építs!

2.' Ha valakinek segítesz, furcsán néznek rád az emberek. Te csak
segíts annak, akinek szüksége van rád!

3. Ha mindent megteszel másokért, cserébe rúgást foasz kapni.
Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik! b

4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik. Ne törődj vele!
Te csak tedd, ami tőled telik!

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

6. Az emberek ésszerűtlenül gon
dolkodnak, helytelenül cselek
szenek és önzők. Ne törődj vele!
Te csak szeresd afelebarátodat!

7. Ha jót teszel, azt mások úgy te
kintik. hogy hátsó szándék ve
zet. Ne törődj vele! Te csak tedd
a jót!

8. Ha ezek a célok vezérelnek, ha
mis barátaid és igaz ellenségeid
lesznek. Ne törődj vele! Te csak kövesd a céljaidat!

Az Éltető remény - Gondolatok, elmélkedések, elmés történetek a
reményről c. kötetből idéztünk



Megjegyezni kívánjuk: Ez a kor 60 évvel ezelőtti történeiem.
Nem kívánunk semmiféle módon a mai napi politikához kapcso
lódni. Az ártatlan szenvedőkre szándékozunk tisztelettel vissza
emlékezni a tanulságok levonása és a megbékélés céljából.

Tisztelettel: Szabó Béla

szavazhattak, lehet hogy 5.400 fő kiskorú volt?!
Hogy aztán e mögött valójában mi volt, és mik történtek, arra

később térnénk ki részletesebben hivatalos okiratok és visszaemlé
kezések felhasználásával.

Továbbá, aki tud ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan okirattal,
visszaemlékezéssel segíteni nekünk, kérjük, küldje azt el a szer
kesztőségünk címére.

2011. május VÁROSOItK
----- --------------------------------------------

, .. Ragyogj, ragyogj, csillagom! _."
Aprilisi számunkban a !,Barátságos Találkozó" cikkünkben töb

bek között beszámoltunk arról, hogy az EndrődiekBaráti Köre tag
sága igen jelentős többséggel megszavazta azt a kérést, hogy az '50-es
évekbeLi "osztáLyharc" üldözötteinek tiszteletére állítsunk emléktáblát
- hasonlóan, mint az ország többi helységében -, azért is, mivel a Ba
rltti Kör megalapítói ezen üldözöttek sorábóL kerültek ki.

A helyzet és az akkori időszak hátterének ismertetése céljából
kezdtünk bele a fenti címen, egy több részesre tervezett irásba.

TaÜn emlékszüi1·k arra a'60-as évekbeli - fenti című - "szép"
romantikus szovjet filmre, amelyben a '20-as években egy idealis
t8. lelkű népművelő próbálta terjeszteni a világmegváltó, bolsevik
gondolatokat. Hol a Rómeó és Júliát játszotta, hol keményebb esz-
közökkel kovácsolta az új embert, szó ..----------------:---------~--------".......,

:jzerint használva néha a ...kalapácsot':
Már az idealista jelző sem stimmelt, mi
vel iJcalisták a hívők voltak, és az, mint
bűnös ir,ínyzat, elítélendőnek minősült.

Szegény rá is fázott. Egyszer agyonütöt
t~k.

A kommunizmus majdani eljöve
telét nem hinni, hanem tudni kellett a
marxista dialektika alapján, mely később

marxizmus-Ieninizmus néven intézte a
világ sorsát, Sztálin vezetéséve!. Ennek
apparátusát a Bolsevik-Kommunista
Párt képezte mint Élcsapat. Fő jelképük
a vörös csillag volt. (Ezt a módszert vette
át Hitler, kb. 10 évvel később.)

Magukat proletároknak nevezték és
megalkották a proletár diktatúrát. Szó
szerint élet-halál urai voltak, de inkább
a halálé, ha az eddig elpusztított kb. 100
millió emberre gondolunk. (Tudjuk, né
mely helyen most is működnek.) Nap
jainkban nálunk ezért tiltott ez az elv és
je1képük hirdetése.

Ez a világ tört rá "Felszabadítás"
néven Magyarországra 1945-ben. Igaz
kezdetben hazai követőik igen halvá
nya!1 szerepeltek, mert a józan magya
rok töbhsége a Kísgazdákra hallgatott,
de lassan -gyorsan az. internacionalista
mégszállók segítségével a magyar csat
lósok is totális hatalomra tettek szert.
1949··re megteremtették a Magyar Nép
köztársaságot és Rákosi Mátyás rémural
mát. Ennek részét képezte az eszement
taI:ílmány, az "osztályharc fokozása':
Falun ez a "kuláküldözés" fogalmában
testesült meg. Most nem megyünk bele
ennek mélyebb taglalásába. Olyan orosz
szó, mely a magyar fülnek és léleknek
teljesen visszataszító.

Elsőként, hogy az akkori hangulatot
és szóhasználatot felidézzük, mellékeI
jük az Endrődi Tanács Korszak meg
alakításának jegyzőkönyvét 1950-bő!.

Látszólag szabványos semmitmondó
szöveg. De egy kicsit figyeljünk föl a
számokra. És ne feledjük, ez a rendszer
40 évig uralkodott Magyarországon, az
a csillag ragyogott, ragyogott, mígnem
egyszer csak hirtelen el nem vásott.

A jegyzökönyv második bekezdésé
ben nézzük meg a vála.,ztásra jogosultak
számát! 1950-ben Endrőd lakossága kb.
12.000 lélekre tehető. Mivel kb. 6.600-an
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

. .

Boldog vagy, II. János Pál pápa!

l. vasárnap: -
2. hétfő:

3. kedd:
4. szerda:
7. szombat:
8. vasárnap:

. ll. szerda:
12. csütörtök:
l3. péntek:
15. vasárnap:
16. hétfő:

l S. szerda:
20. péntek:
21. szombat:
22. vasárnap:
24. kedd:
25. szerda:
26. csütörtök:
27. péntek:
29. vasárnap:
30. hétfő:

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
Szent Atanáz püspök és egyháztanító
Szent Fülöp és Jakab apostolok
Szent Flórián vértanú
Boldog Gizella
Húsvét 3. vasárnapja
Bold'og Salkaházi Sára vértanú
Szent Néreusz, AchiJleusZ' és Pongrác vértanú k
A fatimai boldogságosSiűz Mária
Húsvét 4.vasárnapja .'
Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú
Szent I. János pápa vértanú
SienaiSzent Bernardin áldozópap
MagalIán Szent Kristóf áldozópap, vértanú
Húsvét 5. vasárnapja
SzűzMária,keresztények segítsége
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap
Néri Szent Fülöp ál.dozópap
Canterbury Szent Agoston püspök
Húsvét 6. vasárnapja
Szent István király ereklyéinek átvitele

Endrőd

Vasárnap: S-kor és 19 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Május hétköznapjain 19 órakor litánia. vasárnaponként az esti misén.
Május IS-én (az endrődi találkozó) és 29-én (Hősök napja) ID, 19 óra.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Május S-án és 22-én vasárnap fél l2-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt lO-kor1 de május IS-én és 29-én 8 óra

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 6-kor
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise

Május hétköznapjain fél 6 órakor litánia. vasárnaponként a mise előtt

Gyoma
Vasárnap fél l2-kor, szerdánként este 7 óra, előtte májusi litánia

Június 19-én vasárnap este 7 órakor End.rődönbérmálás.
Azok bérmálkozhatnak, akik betöltötték a 13. életévüket, és

voltak elsőáldozók.

A bérmálkozóknak előkészítőt szervezünk, a bérmálkozni
szándékozók sürgősen jelentkezzenek valamelyik hitoktatónál,
vagy a plébánián.

Elsőáldozás:

Hunya: június 5. vasárnap, la óra
Endrőd: június 12 Pünkösdvasárnap, la óra

II. János Pál pápa a dél
lengyelországi Wadowicében
1no. május 18-án született.

Eredeti neve Karol
Wojtyla. Édesapja katona
tiszt, édesanyja tanítónő volt.
Hívő katolikus családban élt,
szeretteit - két testvérét és
szüleit - azonban fiatalon el
veszítette. Érettségi után be
iratkozott a krakkói Egyetem
re, a náci megszállás idején
pedig egy kőbányában, majd
egy vegyí üzemben dolgozott.
Sokat sportolt - síelt, túrázott,
kajakozott, úszott, focizott,
és különböző színjátszó kö
rökben is részt vett. l942-ben
jelentkezett az illegalitásban

'--"""--''---------~---' működő krakkói szeminári-
umba. 1946. november l-jén szentelték pappá. Néhány évig Ró
mában tanult, majd visszatért Lengyelországba, ahol plébánosként
és egyetemi lelkészként működött.

1958-ban püspökké szentelték, majd krakkói érsek és bíboros
lett.

1978. október 16-án választották pápává. Elődje iránti tisztelet
ből a II. János Pál nevet vette fel. Mindhalálig hűségesen szolgálta
:1 rábízott lelkek üdvösségét.

1981. május 13-án, a Fatimai Szűzanya ünnepének napján me
rényletet kísérelt meg ellene egy török férfi. A pápa ezzel kapcso
iatban gyakran mondogatta, hogy egy anyai kéz, Szűz Mária szere
CŐ k~zG a gyi Ikos golyót eltérítette, és így ő megmenekült.

Elete utolsó éveiben II. János Pál pápa nagyon sokat szenve
dett, de ebben is példát mutatott nekünk. 2005. április 2-án hunyt
el. Boldoggá avatási ügyét még ugyanabban az évben megnyitot
ták. II. János Pál pápa égi közbenjárására sok csoda történt. Ezek
közül hivatalosan'is megvizsgálták annak a francia szerzetesnőnek

II gyógyulását, aki Parkinson-kórban szenvedett, és a pápa égi köz
benjárására felépült.

II. János Pál pápa nagyon
sokat utazott Száznégy kül
földi útja során több olyan
országba is ellátogatott, ahol
azelőtt még nem járt pápa.

1338 embert avatott bol
doggá és 482-t szentté. Azt
szerette volna ezzel a lel
künkre kötni, hogy mindnyá
junk Istentől kapot! hivatása
az életszentség.

Kötetei, enciklikái és
hivatalos pápai üzenetei
mellett II. János Pál külön a
gyerekeknek is írt egy leve
let. Fiatal korában sokat mi
nistrált.

Magyarországon hivata
losan kétszer is járt. Endrőd
ről autóbusszal vettünk részt
a győri és esztergomi zarán
doklaton.

Azt már kevesebben tudják, hogy közvetlen pápává választása
előtt nem hivatalosan, turistaként is járt Magyarországon. Meglá
togatta a Debrecenhez közeli Kabán a lengyel vendégmunkásokat,
akik cukorgyárat épitettek.

Május l-jén, az Isteni Irgalmasság vasárnapján avatják boldog
gá Rómában.

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ köszönetet mond azoknak a
magánszemélyeknek, akik az elmúlt évben a személyi jövedelem
adójuk egy százalékát az egyház részére ajánlották fel. Az idén is
kérjük katolikus híveinknek és mindazoknak a támogatását, akik
jövedelemadójuk egy százalékával segíteni szeretnék egyházunk
hitéleti, karitatív és nevelő tevékenységét.

Felajánlásukat a 0011 technikai számra tehetik meg, melyért
előre is hálás köszönetet mondunk.
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Országos versenyek

Költészet Napi - Városi Versmondó Verseny
Eredmények

Kistérségi Versmondó Verseny
Városi Könyvtár

l. helyezett
2.

2. helyezett

l. osztály

l. osztály

3. osztály

5. osztály
6. osztály

7. osztály

4. osztály

3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály

Aprilis 20-án az isko/(únagybőjti lelki napot Robert Oluvala
5zaivat(lrirín:-rs atya vezette. O tartotta az endrődi, a hU'lyai és a gyomai

templomokban isa nagyböjti lelkigyakorlutokat.

A katolikus iskolák Dugonics András matematika versenyén az or
szágos fordulóba jutott Rajnavölgyi Gergő 7. b osztályos tanuló. Folytatva
"elődei" szép eredményét országo~ 7. helyezést ért el.

Gratulálunk a sikerhez, a következő tanévben is eredményes matema·
tika tanulást és versenyzést kivánunk Gergőnek.

Felkészítő tanára: Cseh Jánosné

Örömmel értesültünk arról a hírről, hogy Kmetykó Csaba 5. osztályos
és Szilágyi Melinda 7. a osztályos tanulónk bejutott a London Bridge' an
gol tanulmányi verseny országos döntőjébe, melyet május S-án rendezik
meg Budapesten a Műszaki Egyetemen. Sikeres felkészülést és jó verseny
zést kivánunk nekik.

Felkészítőjük: Fasoláné Mucza Irén
* * *

Czibulka Imol"
Földi Imre
Wolf Anna
Farkasinszki István 3.
Gubucz Szilvia l. helyezett
Zsilinszky Erika 2.
Csernyeczki Liliána
Giricz Bettina
Bene Boglárka
Kiss Vivien
Kurilla Virág 3.
Trabach Veronika 2. helyezett
Dajkó Lívia l. helyezett
Kővári Lili 2.
Tímár l.ilh 3.
Mile Dávid 2. helyezett
Ronyecz Nikolett 3.

8. osztály Hanyecz Barbara 3. helyezett
Felkészítők: Szabóné Vaszkó Éva, Mészárosné Kiss Katalin, Szabó

Anikó, Kele Ágnes, Polányi Éva

Czibulka Imola 1. hely
Wolf Anna 3. hely
Földi Imre eredményes szereplés
Gubucz Szilvia különdíj
Bene Boglárka küJöndíj
Trabach Veronika különdíj
Dajkó Lívia 2. hely
Ronyecz Nikolett 3. hely
Mile Dávid 2. hely

Felkészítők: Szabóné Vaszkó Éva, Mészárosné Kiss Katalin, Szabó
Anikó, Kele Ágnes, Polányi Éva·

Ima a családokért

Szeretettel:

Mótyov~zki Snbina, Nédó Klaudia, Fülöp Alexandra

DicsőségesSzentháromság, minden
szeretet és közösség forrása, köszönjük
neked a családunkat.
Bocsásd meg bűneinket, amelyeket
szeretteink ellen elkövettünk. Támogasd
testvéreinket, akik házasságukban és
családi életükben hajótörést szenvedtek.
Töltsd el szívünket családtagjaink
iránt áldozatos, tiszta szeretettel. Segíts,
hogy a kölcsönös önátadásban napról napra
.újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat,
hogy bátra~ vállalják a családi élet
kihívásail. Aldd meg mindazokat, akik a

~ magyarcsaládokért sokat fáradoznak.
Szeht Család, könyörögj érettünk!

Kondorné Tímár Erzsébet

Hallgass) fiam, atyád intelmére)
s ne vedd semmibe anyád tanítását!...

(Szent István király intelmei Imre herceghez)

Örök érvényü isteni törvény, a család egy férfi és egy nő házas
sága és az ő szeretetükből születő gyermekek közössége.

Olyan világban élünk itt e földön, amely feszített tempójával,
egyre magasabb követelményeivel, állandó megfelelésre kényszerí
ti az embereket, s így egyre kevesebb idő jut arra a csodálatos intéz
ményre, amit családnak nevezünk. Rohanó életünk forgatagában,
egyetlen menedék rraradna, ahová hazatérhetnénk megnyugodni,
mim egy békés szigetre, és ez az otthon. A jelent tekintve, egyre
több a válás, a széthulló kapcsolat, az oda nem figyelésből, vala
mint az önzőségből adódó családtalanság.

A család értékeinek felmutatása, intézményének erősítéseérde
kében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette ha
zánkban a Család Évét, amely 2011. december 30-án, Szent Család
vasárnapján éi' majd yéget. Ez alkalomból a hódmezővásárhelyi

Kertvárosi KC'.tolikus Altalános Iskola hirdetett vetélkedöt.
A többfordulós versenyen iskolánk tanulói is részt vettek. Szá

rnot adtak bibliai jártasságukról, kreativitásilkról, megfogalmazták
gondolataikat az el<; magyar szent család tagjairól: Szent Istvánról,
Bötdog'GizeTIáról és Szent Imréről. A megmérettetés eredménye
ként a negyedik évfülyamosok között Vass Bíborka harmadik, Rau
Mariann hatodik helyezést ért el. Eredményeihez ezúton is gratulá
lunk. Végezetül egy olyan imával zárom soraimat, melyet minden
hívőnek tiszta szívvel ajánlok.

A farmonjártunk .

2011. április l2-én mi, jelenlegi ötödikesek is meglátogattuk az
Iyányi csó.lád f".rmját. Természetismeret óra keretében tettük ezt a
kirándulást, Melis Marcell tanár úrral.

Reggel már nagy volt az izgalom, valamennyien kiváncsiak vol
tunk a tanyara. Amikor odaértünk, az Iványi család fogadott ben
nünket. Miklós bácsi bemutatta a birodalmát, utána megmutatta
az álJ2tobt. Megsimogathattunk minden állatot. Azután meoven
cJégeltek minket kolbásszal, szalonnával, lekvárral, üdítővel, finom
pogácsávai és cukorkával. Délelőtt folyamán fejtünk teheneket 
kézzel és géppel -, ismereteket szerezhettünk az állattenyésztésről,

mezőgazdaságról, szalmabálákban ugráltunk, játszottunk.
Sajnos hamar eltelt az idő, így indulhattunk vissza az iskolába.
Szerintünk máskor is lehetne ilyen kirándulás, az egész osztály

nagyon jólérezte magát. Köszönjük a gondoskodást, a sok finom
s:\got, a velünk töltött időt Piroska néninek és Miklós bácsinak!
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SZENT FLWP és SZENT JAKAB APOSTOWK
Május 3,

Szent Fülöp és Szent Jakab képe a Szentkoronáról

Mint cl többi <..postol esetében, az evangéliumok és
az Apostolok Cselekedetei csak szükösen beszélnek
Fülöpről és ,Jakabról is. Mind a négy apostolnévsor
mcgne\~ezim.indkettőjüket,:Fülöpöt az ötödik, Jaka
bot., AHcus fiát a kilencedik helyen.

Szen~ .János evangéliuma szerint Fülöp a két apos
roltesb:Ó'ha, Andráshoz és Péterhez hasonlóan a Ga
Iilcai-tómelWl, Bct5zaidából származott. Ameahívás
elbcszéIésén -í'Viil Szent János még három alkalom
mal emlékezik meg róla: a keI:lyérszaporításnál, Jeru
Lsáleinhcn, ~ún.ikora pogányok látni akarták Jézust, és
az utolsó vacsora történetében.

Késó1>i..>ihagyomány szeIint Fülöp a kisázsiai
Hierapoliszban élt, ott is halt meg. Az apostol egyéb
ként a posztó és kalapkészítÓK védőszen1je. Ereklyéi
Konstantinápolyon át Rómába kerültek. A Tizenkét
Apostol bazilikájában tisztelik.

Jakabot, Alfeus fiát a7; apostolok névsorán kívül
sehol sem említi meg az Ujszövetsécr , Kérdéses, hogy
azonosítható-e a "kisebb Jakabb~', akinek anyját
Márk Jézus kereszthalálának tantü között megnevezi.
.\2 újabb katolllills szentirástl},domány nincs meggyő

ződve anól, hogy azol1os az Ujszövetségben többször
crnJjtctt Jakabbal, az Ur testvó-ével".

Urmepnapjuk a római Tizenkét Apostol-templom
fülszenteléséhez kapcsolódik. Ezt a templomot 570
!)en, május l-jén szentelték f61, s ekkor ünnepelték a
ket apostolt, akinek ereklyéi i.de keriiltek. Mivell955
beu május c1s~je Szent József ünnepnapja lett, a legkö
zelebbi szabad napra, május ll-re helyezték ünnepü
ket. 1969-bcn l!gyanilyen meggondolásból május 3-ra
kerültek.

JVIive1 a Biblia mindkét apostolról nagyon keveset
mond, Jakabbal kapcsolatban pedig a végsó1tig tartóz
kodó, yessen ráju}< némi fényt a szűl'i:szavú evangéliumi
tudósítást. kiegészít6 dbeszé16 képzelet. '

Fiilöp, ez a betszaidai halász jóságos és vidám em
her volt: Akinek dolga akadt vele, jól érezte magát a
közelében. Senuni sem tudta kizökkenteni nY1.tgaLná-

ból. A legvadabb viharban is ,,~alaminótátfutyörés;z;ett.
Szive~en tréfált az asszonYQkkal, amikor halát véttek
t?~~. Es ~rriikorgy~rm~ke~ ~~sték, ho~anfolto~iahá
lOJat, e.gesz tengere.~z~~.tona~tk~reklt~~t..nek.ik.:.' ,

Anúkor az Ur kovetOl ,soraba luvta, Fülop lelkesen
követt,e őt., Már az első napon azon volt, hogy toboroz
zon a nagy mesternek. A vonakodó Natállaelj: kézeJl
fogva vezette Krisztushoz:;,Jöjj és lásd!" Az Ur őhoz~

zá fordult annak a napnak estéjéil, anukor a hegyen a
népnek beszélt. ValószínűlegFülöp jóságos tekfuteté
ből kiolvashatta csendes töprengését: hogyan lehetne
jóltartalu ezt a sokezres hallgatóságot? " Fülöp, hop
nan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek?" - kérdi az Ur.
Fülöp rögtön válaszolt: "Kétszáz dénár árú kenyér sem
elég ahhoz, hogy mindenkinek csak egy kevés is jus
son!"

Jó Fülöp! Dénánal tudsz számolni, de nem Mes
tered mindenhatóságával és jóságával. Mélységes
csodálkozás ragadta meg szívét, anllkor tanúja lett a
keny~rszaporí,tás~ak. ~se,ndesen í.~ f~há3'zkodhat9tt
magaban: "JVlindlg maskeppen kell szarrutanom. Ugy
látszik, hogy az Ur esetében nem érvényes az egysze~
egy."

A szeretetreméltó Fülöpnek adják elő a görög ünne
pi zarándokok szerény kérésüket: "Uram, szeretnénk
Jézust látni. " Fülöp bizonytalan, hiszen a Jézust kere
SÓK nem zsidók. Először bará1jával, Andrással" együtt
rpegfontolja a dols;ot. Aztán egyijtt mennek Jézushoz.
Es ő öliil a legjoboan, hogy az Ur nem tagadta meg a
kérést.

Nem könnyíí az Urat igazán megismeITÚ. Fülöpnek
újból meg kellett ezt tapasztalnia, amikor azt kérte:
"Uram, mutasd meg nehiink az Atyát, s az eléD' lesz
nekünk." Jézus ezt válaszolta: "Már oly régótab vele
tek vagyok, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem lát, az
Atyát is látta!"

Jakab, aki hajójával ugyanazt a tavat járta, más volt:
csendes, befelé forduló ember. Már ifjú korában letet
te a nazireus-fogadalmat, amely megtiltotta a bor és
a hús élvezetét. Alfeus fia csöndesen, hallgatagon járt
Krisztus kíséretében. A komoly férfinak o;yakran hiilö
nösnel'i: tetszhetett Mestere. A szigorú veteklőnek11]..in
den bizonnyal el kellett gondolkoznia, amikor az Ur a
többiekkel együtt a kánai menyegzősházba vitte, s az
ünnepló"ketjó néhány korsó bona) mea is ajándékozta.
De engedte magát vezetni, és az Ur a komoly férfi aka
ratát nagy feladatok felé tudta irányítani..

Mindezt természetesen a liturgiában ünnepelt Ja
kabról mondi..uk. A lituraia ugyanis a hagyomány nyo
má.r1 Alfeus fiát "ifjabb Jakabnak" nevezte, és tévesen
az Ur {tmoka)testvéréve1 azonosította. Jakab pedig, a
szent a maga mennyei távlataival bizonyosanjósá.<Tosan
mosolyog azon, hogy mi nem igazodunl'i: el nevéne1 sok
viselője között, s az egyik szent cselekedeteit összeté
vesz1jük a másikéval.

KIHíVÁs NAPJA 2011. MÁJUS 18.

Közös családi program, kerékpározás Kőszigetre. Itt találkozás
a dévaványaiakka!. Közös fotó, majd hazaindulás. Indulás: 18
órakor Gyomán a Polgármesteri Hivatal parkolójából. Zöld
mellényt minden résztvevő hozzon. Szervező: Tóth Katalin,
Tel: 06-66-581-232, vagy totbkatalin@Rmhiv.gyomaendrod.hu
e-mai!.
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(Török Stenczer Er_:kő: Az ANYÁK)

Rózsahegyi Iskola
alapítványai:

A Napsugár Óvodákért Köz
hasznú Alapítvány, célja a Sza
badság úti és a Fő út 85 sz. alatti
óvodák gyermekeinek tanulási,
játszási feltételeinek jobbítása, az
óvodák tárgyi feltételeinek javí
tása.

Adószám: 18386248-1-04

Dr. Farkas János Tanulmá·
nyi Ösztöndíj Alapítvány

Célja a közép- és felsőfokú is
kolákban tanuló diákok támoga
tása. Jelenleg több, mint 2 millió
Ft alaptőke kamataival rendelke
zik a kuratórium.

Adószám: 19062255-1-04

MozgáskorIátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesülete
Egyesületünk számára na

gyon fontos bevételi forrást je
lent az SZJA 1%-a, ebből tudjuk
működésünket finanszírozni,
céljainkat, programjainkat meg
valósítani.

Adószám: 19057134-1-04

A Rózsahegyi Iskola Diák
jaiért Alapítvány az iskola tanu
lóinak és tanulóközösségeinek
támogatására szolgáL (Tanulmá
nyi versenyek nevezés i díja, úti
költsége, nyelvvizsga díjak, tanul
mányi kiránd ulások, kulturális
tevékenységek, rendezvények.)
Az alapítvány közreműködésével

készült el a Hősök terén és a liget
ben lévő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

Gyomaendrődi Mentöala
pítvány: célja a mentőállomás be
rendezésének, felszerelésének és
a mentéstechnikai eszközöknek a
bővitése.

Adószám: 18376713-1-04

Templárius Alapítvány tá
mogatja a ;,Segítsünk a rászoru
ló gyermekekep!" jótékony célú
adakozást. (Uj székhely: 5502
Gyomaendrőd, Martos Flóra lL

5)
Adószám: 18856617-1-04

Kincs Az Életed Közhasznú
Alapítvány, celja a Gyomaend
rődön fogyatékkal élők segítése,
a Gondozási Központ ez irányú
tevékenységének támogatása, fel
szereléseinek javítása.

Adószám: 18386932-1-04

A Rózsahegyi Kálmán Diák
sport Egyesület az iskolában fo
lyó sporttevékenységet támogatja.

A befolyó tagdíjakból, pályá·
zati forrásból sporteszközöket,
felszereléseket vásárolunk, illetve
a nevezési díjakat, útiköltséget fi
nanszírozzuk.

Iskolánk kiváló sporteredmé
nyei többek között az egyesület
támogatásának köszönhetők.

Adószám: 18387139-1-0·1

Gyomaendrődi Városi
Sportegyesület, célja a helyi if
júsági és labdarúgó sport támo
gatása.

Adószám: 18370827-1-04.

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

Adószám: 18376184-1-04

Cukorbetegek Gyomaend
rődi Klubja, célja a cukorbetegek
oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04

Endrődi Szent Imre Egy
házközségért Közhasznú Ala-.
pítvány, célja az egyházi temetők
karbantartása, újra megnyitásuk
kal kapcsolatos költségek fedezé
se, a templom belső felújításának
támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.

Selyem úti Óvodáért Alapít
vány célja az óvodás gyermekek
kirándulásainak támogatása, az
óvodai felszerelések szinvona!á
nak javítása.

Adószám: 18379778-1-04

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kiemelkedően Közhasznú Egye
sület célja az éjet és vagyon védel
me városunkban és környékén.

Adószám: 18371608 -1-04.

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

Adószám: 19182030-1-04.

Honismereti Alapítvány,
célja a helyi hagyományok meg
őrzése, publikálása, az Endrődi

Füzetek, stb.
Adószám:19056274-1-04

Hallható Hang Alapítvány,
célja a zeneiskola hangszeráUo
mányának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04

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

Adószám:18372276-1·04

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

Adószám: 18389980-1-04

Élet Másokért Közhasznú
Egyesület, célja a rászoruló gyer
mekek és felnőttek segítése, tá
mogatása.

Adószám: 18384215-1-04

Az alábbi gyomaendrődi ci·
vii szervezetek köszönik az eddigi
jóindulatot mindazoknak, akik
adójuk I%-áva/ korábban is tá·
mogatták alapítványukat, egyesü
letüket. Remélik és kérik, az ez évi
támogatást is.

Dankó Béla
Gyomaendrőd

Országgyűlési Képviselője

Dankó Béla
országgytílési képviselő

Szeretettel köszöntöm .
az Édesanyákat és aNagymamákat

Anyák Napja alkalmából!

Az Anyák: az élet,
Az Anyák: alélek,

Az Anyák: a féltő szeretet,
Melyet ma már én is érzek.

Az Anyál<.: a könny a fáradt arcon,
A megnyugvás, túl a nehéz harcon,

Felemelkedés a kínos kudarcon!
Az Anyák: a megbocsátás, a megértés,

A meg nem válaszolt, kínos kérdés,
A leheletében nyugvó mámor,

A régmúlt, a jelen, a közel, a távol!

Az ANYÁK: az érték,
Az ANYÁK: a minden!

Ennél szebb szó a világon nincsen ..."

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok,
Csövek, szerelvények
Hűtöszckrények, fagyasztóládák. mosógépek,

Háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika
Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENORÖD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
TeL: (66) 336-909

Hitel/ehetőség!Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!
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Gyoma és Endrőd társadalomnéprajzi kutatásának kérdései

Kedves OlvasóI
A VIII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia

2011. április 2-án került megrendezésre az Endrődi Népház
ban. A tudományos tanácskozás Gyoma és· Endrőd társada
Iomkutatásának eredményeiről számolt be. A konferencia el
nöke és a rendezvény védnöke Or. Ujváry Zoltán professzor
emeritus volt. Az előadók között köszönthettük Or. Kovács
Bélát a Kner Imre Gimnázium igazgatóját, Or. Szabó Ferenc
nyugalmazott levéltárigazgatót, Or. Novák Ferenc MTA doktort,
Dr. Dénes Zoltán docenst, Kovács László Erik doktoranduszt,
Or. Bartha Elek MTA doktort és Dr. Szonda István etnográfust.
Az izgalmas kérdéseket boncolgató előadásokra nagyszámú
érdeklődő volt kíváncsi. A konferencia előtt bemutatták Szon
da István: Céh, ipartestület, szövetkezet című frissen megjelent
könyvét.

Az alábbiakban idézünk néhány gondolatot Szonda István
előadásából:

"Gyomaendrőd kétpontú település, mely megosztottságát
az egyesülés óta magával hordozza. Nincs még egy ilyen tele
pülés a megyében, mely kétlakiságával és másként gondolko
zásaval nem találta meg az együttélés közös nevezőjét. A las
san harminc éve egyesült település megosztottságának okait
vizsgálva a következő tényezőket sorolhatjuk fel:

településszerkezeti sajátosságok
- vallási elkülönülés

gazdasági régiós határmentiség
hagyományos kulturális másság
az agrárproletár (földmunkás-munkás) réteg arányta
lan nagysága

- a városi szemléletű polgárság hiánya
- a belpolitikai megosztottságot gerjesztő hatalmi erők

a gyomaendrődiség kialakulásának hiánya

Vizsgáljunk meg ezek közül néhány okozati tényezőt:
1. Településszerkezeti sajátosságok: Gyoma és Endrőd

történelmi településközpontjai, mint általában a víz menti tele
püléseknéi a folyami átkelőhöz, korábban révhez legközelebb
eső ponton helyezkednek el. Gyomaendrőd esetében a telepü
lés két egymástól legtávolabbi részét jelöli ki. Az így csaknem 6
km-re eső történelmi faluközpontok széthúzzák Gyqmaendrőd

szerkezeti központosítására irányuló törekvéseket. Igy Gyoma
és Endrőd napjainkban is jól elhatárolható területileg, hiszen a
korábbi határvonal (senki földje) ma is beépítetlen terület, pusz
tás és szántóföldi térségekkel. Sajnos az eddigi várostervezési
koncepciók sem tudták eloszlatni ezt az anomáliát, melyet csak
részben oldott meg az Október 6. lakótelep megépítése, majd
a ~.;zakképző iskola és a Szent Gellért Katolikus Iskola elhelye
zése. Az erre a területre kívánkozó városközpont kialakítása
csak tervezés szintjén valósult meg. Az 1970-es évek végére
elkészült az új közös településrendezési terv, melyben a két
község közötti részen helyezkedik el a tanácsháza, az iskola,
az új művelődési központ épülete, valamint a Fűzfás-zugban

valósul meg a település sportcentruma. Sajnos a csaknem har
minc éve elodázott szerkezeti váltás vissza nem fordítható fo
lyamatokat indított el, melynek igazi vesztese Endrőd lett.

2. Gazdasági régiós határmentiség: Endrőd, mint a
gyomai központú és közigazgatásilag oda tartozó település
kereskedelme az uradalmi időszakban nem vált önállóvá. A
Jirtoktestek feldarabolódásával és megszűnésével éledtek a
kereskedelmi kapcsolatok a szomszédos településekkel Me
zőtúr, Dévaványa, Szeghalom és Komádi irányába. A vásá
rozó kézművesek értékesítési szokásait vizsgálva (itt főleg a

lábbelikészítőket tanulmányoztam) Mezőtúr és Szarvas nagyjá
ból 20%-ban, míg a Sárrét felé irányuló vásározás 80%-ban volt
f')leghatározó a 19-20. század fordulótól a 20. század közepéig ..
Erdekes szerepe volt az endrődi vásárnak, hiszen a "trianon"
előtti időben fontos kereskedelmi kapuja volt az erdélyi és az
alföldi állatkereskedelemnek. Még az 1940-es évekből is fel
gyűjthetők voltak azok a visszaemlékezések, melyek arról szól
tak, hogy az erdélyi olcsó lábasjószágok (szarvasmarha, ló) az
endrődi vásárban találtak gazdára a Heves megyei kupecok és
kupeckodó parasztok kezén, akik rövid tartás után tovább ad
ták az északi hegyvidék falvaiba. A vasúthálózat kiépülésével
részben a kereskedelmi útvonalak átalakultak, melyben a gyo
mai vasútállomásnak fontos szerepe volt. Sajnos az Endrődöt

átszelő vasútvonal megépítését a korabeli előjáróság babonás
elmaradottsága megakadályozta. Elmerenghetünk ma azon,
hogy mennyiben változott vO,lna meg falunk életvitele, ha itt lett
volna a vasútállomás. Mennyire másképp fejlődött volna a köz
ség társadalmi szemlélete és polgárosodása (de sajnos erről

csak hipotetikus teóriákat szőhetünk).
3. Az c:ránytalan agrárproletár (földmunkás) réteg nagy-

sága: Endrőd gyorsan szaporodó lakossága hamarosan föld
éhséghez vezetett. A föld nélkül maradt ezrek megélhetésükért
folytatott szívós, kitartó és csökönyös küzdelmében gyakran
kényszerültek elhagyni szülőfalujukat. A 19. század második
felében elindult állami munkák (vasútépítés, folyamszabályo
zás) lehetőséget nyújtott ezeknek az embereknek a megélhe
tésében, de a 20. századba érve megálltak ezek a munkála
tok és az éhező földmunkások szerencsét próbálva elindultak
Amerikába. Sajnos csak kevesen tértek haza jómódban, a leg
többen tán még szegényebbek voltak, mint az előtt. A belföl
di időszaki elvándorlás, főleg a dunántúli területekre irányuló
szezonális summásmunkákat jelentette. A belföldi tartós elván
dorlás Németkérre) valamint a föld után való futás eredménye
ként Ecsegfalva, Ujiráz irányába haladt. A cselédsorban élők

jelentős része a gyomai gazdáknál vállalt munkát. Ezzel meg
indult az endrődi lakosság erőteljes beszivárgása Gyomára. A
dolgos, megbízható endrődi cselédség és bérmunkásság egy
idő után jelentős számfölénybe kerűlt a gyomai őslakossággal
szemben. A majorságokban a cselédházakban lakó népesség
többségét az endrődi bevándorlók adták. Ezzel az "agressiív
nak" mondható endrődi kultúrával szembesült a polgárosodott
Gyoma, mely komoly figyelmet nem fordított ennek ellentéte
lezésére. A gyomai polgári szemlélet felsőbbrendűsége nem
figyelt fel az egyre nagyobb léptékben beözönlő endrődi kul
turális elemekre. A folyamat az 1948-tól bekövetkezett rend
szerváltozásig búvópatakként terjedt, majd azután a földmun
kásrétegbői kialakuló munkásréteg erőteljes nyomást gyakorolt
az ideológiáját veszetett gyomai polgári szemléletre. A meg
osztottsággal küszködő Gyoma nem tudott egységes kulturális
válaszokat adni az endrődi agrár-munkásszemlélet megnyilvá
nulásaira.

4. A városi szemléletű polgárság hiánya: Az 1948 utáni
államosítás és polgári jellegű kultúra üldözése Gyomán háttér
be szorította azt a kereskedő, iparos, hivatalnok réteget, akik a
régióban is jelentős szellemi központjává tették a mezővárost.

A szocializmus időszakában, ha csak Gyoma építészetét és
építészeti arculatának átformálását tekintjük át, szembetűnik a
rombolás és az emblematikusnak számító középületek szoc
reál típusú átalakításai, valamint a jobban gyarapodó közép
réteg lakásmodernizációs tevékenykedései. Az 1900-as évek
első felében aGyomán működő értelmiségi körök, ~
melyek jeles személyiségei között találjuk a Kner L-....,;:'

család tagjait, Papp Zsigmond autodidakta képző-
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Nyílt levél, avagy nagy gondolatok a gyomai PAPP Zsigmond hagyaték sorsáról

Néhai Dr. Futó Zoltánné szül: Papp Ilonka s néhai leánya
Futó Ilona úgy döntöttek, hogy az édesapa egyrészt, másrészt
a nagyapa gazdag képzőművészeti, helytörténeti stb. hagyaté
kát haláluk után felajánlják Gyomaendrőd városának, a közös
ségnek s az idelátogatóknak épülésére.

A hagyaték bemutatására hagyták a Rákóczi út 14. sz. alatti
házat telekkel, s a gyűjtemény fenntartásának, gondozásának,
bemutatásához szükséges anyagi fedezetnek 58 hektár szán
tóföldet.

Hosszas bürokratikus, jogszabályoknak megfelelő folyama
tok után az idén januárban a hagyaték végrehajtójaként végre
Munkácsy László és Futó Ilona özvegye hivatalosan is szerette
volna átadni a hagyatékot Gyomaendrőd város képviselő-testü

letének. Február 24-én képviselő-testületi ülésre meghívta az
elöljáróság, ahol Munkácsy László röviden vázolta anyósa, fe
lesége végakaratának mibenlétét. Megtapsolták s a hallgatóság
részéről leginkább. Majd a képviselő-testület visszavonult zárt
ülésre. Minekutána a következő döntés született; - s innen idé
zek Munkácsy László hozzám írott leveléből -; Lényeg az, hogy
Gyomaendrőd nem tart igényt néhai Papp ZS'igmond hagyaté
kára, nem teljesülilonkám végakarata. Számomra megdöbben
tő." ... "Egy fél világ omlott őssze bennem. Általam egy olyan al
jasnak megítélt politikai, személyes csata alakult ki pillanatokon
belül, ami az én értékítéletem szerint méltatlan a szándékhoz,
a jóérzéshez. Végül kaptam egy olyan kérdést ... egy képviselő

művészt, Szabó Pált, Sinka Istvánt, vagy a túrkevei Finta Sán
dort - hogy csak a legismertebb személyeket említsem. A ka
szinók és olvasókörök jelentőségét a tudós papok működését

számba véve a korabeli Gyoma valóban kulturális centrumként
funkcionált. Az városiasodás folyamata végleg megakadt az
1950-60-as években, melynek egyenes következménye lett a
gyomai járás megszűntetése és a szarvasi hatás erősödése. A
megcsonkított járási központ mely elsősorban Endrőd és Dé
vaványa irányába mutatott torzóként ma is működik, melynek
fenntartására szerencsére az érintett önkormányzatok időn

ként lépéseket tesznek (okmányiroda, egészségügyi centrum,
munkaügyi központ). A túlsúlyba került bevándorló réteg, mely
Endrőd, Dévaványa, illetve Póhalom, Balla irányából érkezett
hamarosan számbeli fölényével és államilag megtámogatott
ideológiájával leszorította a gyomai polgári szemléletet képvi
selők csoportját; amely napjainkra szinte jelképes létszámúvá
zsugorodott.

5. Belpolitikai megosztottságot gerjesztő hatalmi erők: A
több száz éve együtt és egymás mellett élő Gyoma és Endrőd

(Gyomaendrődi uradalom), melyben Gyoma vált közigazgatási
központtá, a 20. század második felében sem tudott egy együtt
lélegző gazdasági közösséggé válni. Az 1982-es egyesítés el
hamarkodott lépése, mely nem volt megfelelően előkészítve,

csupán központi akarat teljesítését jelentette, nem vizsgálta
megfelelően az egyesítés közigazgatási összeolvadásán kívűl

lévő centralizációs teendőit. Az 1980-as években elindult az
endrődi városrész elsorvadása, melyben először a szolgáltatók
szűntek meg, majd a 90'-es években a kulturális intézmények
hanyatlásnak indultak. A csökkenő lakosságszám és Endrőd

elöregedése napjainkban érezhető hatását mindannyian ta
pasztaljuk. A választókerületek képviseletében és a városve
zetések hintapolitikájában a megosztottság erősödött, híszen
a szavazatvadászatok a döntési mechanizmusokban prioritás
ként kezelték a gyomai és endrődi, nem pedig a gyomaendrődi

ügyeket. .."

asszonytól, ami vérig sértett. Ti: milyen alapon akarom én sze
mélyesen átadni a hagyatékot? ... eszembe nem jutott volna,
hogy ekkora falba ütközöm. Lényeg az, hogy az önkormányzat
testülete elutasított, nem tudom megvalósítani Ilonkám akara
tát, hogy számolok el Ilonkám és lsten előtt?!! Mellékelten kül
dött László egy cikket, mely Gyomaendrődi Szó-Beszéd 2011.
márciusi számban jelent meg a 6. oldalon, melynek summázata
a fentiek.

Mindezeknek utána úgy gondolom tisztáznom kell o!vasó
im előtt, hogy milyen címen írom ezeket a sorokat, azonkívül,
hogy néhai Dr. Futó Zoltánné Papp Ilonka a keresztanyám volt
mint édesanyám leánykori barátnője (18 éves korában tartott
keresztvíz alá). Dr. Futó Zoltán a méltatlanul félreállított, meg
hurcolt kiváló mezőgazdasági szakember - pedig "fogadott ke
resztapám." A hagyatéki eljárás és a polgármesteri hivatallal
előzetesen folytatott megbeszélések eredményeképpen felkér
tek a leendő gyűjteményt kezelő kuratóriumi elnökének. Köz
ben az a felkérés is okafogyottá vált, mert az új kormány olyan
jogszabályt alkotott, hogy önkormányzatok nem hozhatnak létre
kuratóriumot (ha nem pontos az értesülésem szíves. elnézését
kérem a magas jogszabályalkotónak). Értem én ezt, mert a ku
ratóriumokban kézen-közön elfolytak a pénzek, ide-oda, amoda
... nagy tisztelet kivételének!

Mint volt békéscsabai (1964-től 2009-ig), most újkígyósi
(2009.aug.15-től) lakos, gyomai lakosra tartozó dolgokban talán
csak annyi beleszólásom van, hogy ott születtem Gyomán 1938.
november 29-én az Arany János út 5-sz. alatti házban. Meg
győződésem, hogy nem a gyomaiaknak, a gyomaendrődieknek

a közösségnek, a communitásnak nem kell Papp Zsiga bácsi
hagyatéka.

Itt egészen másról van szó, arról véleményem szerint, ami
ebben az egész országban nagyon nagy baj, a lelkek s szívek
megrontása, a közösség szétzüllesztése ennek az elmúlt 65
esztendőnek a hordaléka Legnagyobb sajnálatomra magam
is beletartozom, mert ha végiggondolom életem útját, sok-sok
mellékutam volt magánéletemben s sorsközösségben élő em
bertársaimmal szemben is. Istennek Hála! Visszataláltam oda,
ahonnan indultam, abba a mezővárosi gyomai parasztpolgári
értékrend be, ahol volt tisztesség, becsület, tiszteletadás egy
más iránt, amellett, hogy nagyon. sok igazságtalanság volt a
mindennapi életben, de volt "ERTEKRENO".

Mi legyen hát a Papp Zsigmond hagyaték sorsa, mi lesz
a sorsa? Van már olyan javaslat, ami azt ajánlja, endrődi ré
szen egy önkormányzati épület lenne "Papp Zsigmond Em
lékház" s oda vinnék a hagyatékot. Én azt nem támogatom,
mert már engedeimet kérek, Papp Zsigmond Gyomán élt, al
kotott, dolgozott.... s nem azért, mert Endrődön nem lenne jó
helye, mert Endrőd, nem, egész egyszerűen azért, mert ennek
a gyűjteménynek Gyomán van a helye, csak-csak tartsuk már
be a hagyatékozók végakaratát! ... Ne irjunk már mindent felül,
ahogy ez ma szokás, mert egy vagy több "megmondó ember"
ezt másképpen látandja.

Aztán vadabbnál vadabb gondolataim is voltak, vannak, de
ezt most itt nem írom le... Ez az egész érthetetlen s felfogha
tatlan számomra.

Szíves megértését kérem minden olvasómnak, különösen
az "őslakos" gyomaiakra apellálva, lsten Gazdag Áldása :e
gyen a város lakosainak életén.

Tisztelettel és szeretettel a SZÜlÖFÖlDEMNEK
Cs. Szabó istvan
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abdarúgó hírek ci Megyei I. osztályból

A Gyomaendrődi fC lahdarúgói folytatták
szereplésüket a Megyei L osztályú labdarúgó
b:1jnokság tavaszi szezonjában. Az áprilisban le
játszott mérkőzések gyengére sikerültek, hiszen
három vereség mellett mindössze egy győzelem

született. A vesztes mérkőzéseken néhol jól ját
szott .ugyan a csapat, de a kialak[tott helyzetek
sajnos szinte minden mérkőzésen kimaradtak.
Meg kell tanulni győzni, hogy ~ továbbiakban

. eredményesen szerepeljen az egyesület. Remél
.,,,,,.jük a Békési fC felett aralott siker meghozza az

•• ..,.- önbizalmat a további mérkőzésekre, a szebbik
úcat mutatja majd a csapat, és győzelmekkel ör
vendeztetik meg a szurkolóikat.

A lejátszott mérkőzések eredményei:
20 ll. 04. 02. Mezőberényi fC - Gyomaendrődi FC 3: 2

G.: Molnár T. (2)
Ifi.: 1: 4 G.: Dávid I. (2), Bukva T, Oláh R.

Nagy lelkesedéssel kezdett a hazai csapat és már a r.lásodik percben
a vezetést is me[\~zerezte, de ehhez kellett a vendégvédők hatalmas hi
bája is. A gólt követően felébredt a gyomaendrődi csapat és több szép
támadást vezetve az egyiket góllal fejezte be, így egyenlő lett az állás.
Az első félidő végén egy védelmi hiba után ismét vezettek a hazaiak. A
második félidőt egy sokka! harcosabb vendégcsapat kezdte el, rengeteg
szép támadást vezettek. de a helyzetek mindig kimaradtak. Csak a fél·
idő közepén sikerült ismét az egyenlítés. Ezt követően csak helyzetek
vO\lak, sajnos gól nem született belőlük. A mérkőzés végén a kihagyott
helizetek megbosszullák magukat, az utOlsó percekben egy kontrából a
hazaiak megszerezték a győztes gólt. EnnYi helyzetet nem lehet büntet·
lenül kihagyni"!

20 ll. 04. ü9. Gyomaendrődi fC - Méhkeréki SE O: l
Ifi.: 5: O G.: Dávid 1. (2), Bukva T., Kovács N.,

Kiszely M.
A táblázaten elfoglalt helyezések ellenére egy végsőkig kiegyenlített

;nérkőzésl játszottak a csapatok. abszolút nem látszódott, hogya lista
vezető játszott Gyomaendrődön. A vendégek igazából aiig alakítottak
ki hdyzetet. góljukat is pontrúgásból szerezték. A hazaiak sok támadást
wzettek, ment.::k, küzdöttek, de gólt nem sikerült elérni. A második fél
időben már a színvonal is visszább esett. inkább csak küzdelem volt a
pályán, és kevés helyzettel ért véget a mérkőzés. A listavezető ellen nem
érdemeltünk vereséget.

20 ll. O:;. 16. Sarbd i SE - Gyomaendrődi fC 2 : l
G.: Kerucz Zs.

.. ifi.: 2: O
Ainérkozés-. első játékrészében csapatunk irányított, kialakitotta

helyzeteil, helyenként szép.::n játsZürt, ám sok pontatlanság volt így is
a játékban. Nem sokbl a félidő vége előlt egy szép támadást követően

megérdemelten megszerezte a vezetést a gyomaendrődi csapat. A máso
dik félidőben teljesen más arcukat mutató csapatok Jöttek ki a mérkő

zésre. Míg a ·;t:r.dégek visszaálltak és próbálták tartani az eredményt, a
hazaiak szebbnél szebb támadásokat vezettek.

Ennek eredményeként ötperc alatt lőtt két góllal megfordították a
mérkőzés ;íUását. A második félideijáték alapján a hazaiak megérdemel
teil nyertek.

20 ll. 04. 23. Gyomaendrődi fC - Békési FC 2: l
G.: Werle T., Mészáros D.
Ifi.: O: 3

Az első fdidő egyértelműen a Békés csapatáé volt, irányították a já
tékot, veszélyes támadásokat vezettek, majd a félidő közepén a vc:zetést
is .negszerezték a vendégek. A második félidőben egy sokkal harcusabb,
határozött<ibbgyomaendrődicsapat lépett 2. pályára. Bár a:;: dsö percek
bena Békts ddönthette volna a mérkőzést, hiszen számtalan helyzetet
kialakítottak. ez nem történt meg, ezután pedig vendég helyzetet már
nem is láthattunk. A mérkőzés vége előtt 20 perccel a sorozatos támadá
sok egyike meghozta a hazai egyenlítést, és a vége előtt néhány perccel
lőtt újabb gól győzelmet eredményezett. Nagyon fontos mérkőzésen si
került megszerezni Idej első győzelmünket.

További s:keres sze~eplést kiv::nunk labdarúgóinknak!
Fülöp Zoltán

20 éve történt
A Barátság SE megalakulása II.

1991. június ll-én megtartott alakuló gyűlésen a 18 fős alapí-
tó tag megválasztotta a vezetőséget.

Egyesületi elnök: Márton Gábor
Labdarúgó szakosztályvezető:Szakálos Ernő

Technikai vezető (intéző): Dobó Imre

A három vezetőségi tag feladata az alapszabály kidolgozása, a
cégbírósági bejegyeztetés (ami nem volt zökkenőmentes),a lab
darúgók igazolásának az elkészítése. Az adminisztrációs munkák
mellett óriási feladat volt a tagságnak a romokban heverő öltöző

rendbehozatala, újjáépítése, a labdarúgó pálya és környezetének
a rendbehozatala, nézőtéri padok felújítása.

Sok segítséget kaptunk a szurkolóktól, például Fekécs Imre,
Gellai Tibor, Katona Dezső, mint kőművesekvezetésével épült az
öltöző, segédmunkások pedig maguk a játékosok voltak. Mivel
sok volt az asztalos a csapatban, maguk a játékosok lambériázták
ki az öltöző ket. Dávid István vezetésével pedig a festést oldottuk
meg. A sportpálya felújítása mellett elkezdődött a felkészülés a
megyei III. osztályú bajnokságra. Heti három edzés és egy edző

mérkőzés szerepelt a felkészülési edzéstervben.
PI.: felkészülési mérkőzések eredményei:
BSE-Ryhnyova 1:4, G.: Varga
Kondoros-BSE 2:4, G.: Gellai, Nagy E., Gardi, Dávid
BSE-Kondoros l :0, G.: Vári
BSE-Békésszentandl·ás l :3, G.: Balázs
Nagyon rövid idő állt rendelkezésre az építkezésre és a baj

nokságra való felkészülésre, de 1991. augusztus l8-ra sikerült a
felújításokat befejezni, a bajnokságra felkészülni, és ezen a vasár
napi napon a bajnoki nyitányra minden a helyén volt

Bajnoki nyitómérkőzés: BS E-Doboz, endrődi pálya, 350 néző,

1:1 .
Kezdő csapat: Kiszely, Gyányi, Vári, Pelyva, Tímár, Juhász, Nagy

E., Dávid, Gellai, Balázs, Gardi. G.: Gellai.
További eredmények a bajnokság folyamán:
Békéssámson-BSE l :2, G.: Paleresik, Nagy E.
BSE-Csorvás Magán SE 10:0, G.: Palercsik 4, Gardi 2, Nagy E. 2,

Balázs és Gellai
Az eredményekből is látszik, a bajnoki nyitány számunkra jól

kezdődött, de voltak súrlódások is a csapaton be/ül, ezeket vi
szont sikerült megoldani.

~, békéssámsoni mérkőzés utózöngéje:
Balázs Lajost már a negyvenedik percben le kellett cserélni,

ami sértődést eredményezett. Lajos a visszavonulás gondola
tát mérlegelte. Kedden, a soron következő edzésre ki is hozta a
szerelését, hogy leadja. Mivel a cipőt otthon felejtette, hazaküld
tük érte. Mire visszajött a cipővel, addigra lehiggadt és szóltunk
neki, hogy jöjjön, játék lesz, és eggyel kevesebben vagyunk. Lajos
mondta, hogy jön, de addigra a felszerelését felvette az újonnan
érkezett Karácsony Józsi. Lajos háborgott, a csapat jót nevetett, és
szent lett il béke. Főleg mikor Gardi kiokosította Balázst.

Folytatás következik
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Olvasóink írják...

VÁROSUNK Szerkesztősége!

Tisztelt Főszerkesztől

Nagy örömmel vettem részt március 26-án a Budapesten tartott ösz
szejövetelen. A Budapesten élő kislányomat Kárpátiné Gergely Katinkát
is elhívtam, és Ö is tagja lett a Baráti Körnek. Azt hiszem fontos a fiata
lítás is - de azt láttam, hogy ott mindenki "fiatal" volt. Kislányom és én
is lélekben feltöltődve jöttünk el, de ez így van minden alkalommal, ha
együtt lehetek a rokonokkal és a kedves többi endrődivel.Sokáig tartsa

meg a Jóisten ezt a kedves csapatot. Várjuk a májust, hogy ismét együtt
lehessünk.

Köszönet minden szervezőnek!

Békéscsaba, 2011. március 29.
Szeretettel:

Gergelyné Kertes Kató
békéscsabai lakos

Továbbra is várjuk Kedves Olvasóink leveleit, írásait!

2011. májusi-áprilisi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

IV. 25.-V. 5; Kortárs Kiállítási Plakátok Vidovszky Béla Helytört. Gyűjt. és V. Kép- Katona József MüveJődési Köz-
IS óra Békéscsabán az 1980-as években tár. Gvoma, Kossuth u.ll. loont; 06-66-283-524
IV. 30.-V. l; XlII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Gyomaendrőd,Selyem u. 124. Katona József Müvelődési K. 06-

és X. Sl:~'.-vomba Népzene i Fesztivál (Bethlen isk. udvar LIDL möoött.) 66-283-524 v. 386-851
IV. 30.-V. l; Városi Művészeti Iskola, Néptánc és fúvószene a Városi Zene és Müvészeti Iskola Hevesi Nagy Anikó

XIII. Túró és X. Suttv. Feszt.on. Gvoma Kísrét u. 27. 0666-581-830
V. 13; 9-12 óra Rózsahegyi Kálmán Iskola, és Endrődiek Baráti Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola Farkas Zoltánné

Köre: Kiállítás. proe:ramok és táblaav. Endrőd, Lioet u. 2. 06-66-284-537
V. 13; 13 óra Rózsahegyi Kálmán Iskola, Endrőd.iekBaráti Köre. Endrőd, Hídfő étterem Farkas Zoltán.né: 0666-284-537

Ebéd talwk+mee:hívottak Ladánvi Gáborné: 06-666 I I3 I I
V. 14; 8 óra EndrődiekBaráti Köre találkozó és Endrőd, Hídfő étterem: 8 óra, busz. Tímár Imre: 06- I -3267567

IDrooramok+birkaDörkölt Dévavánva, Túzok Rezervátum Ladánvi Gáborné:06-666 11311
V. IS. 10 óra. Szentmise elhunyt pedagógusainkért Endrőd, Templom Ladányi Gáborné:

Ivánvi László oléb. tb. kanonok 06-66-61 l-31 I
V. 15. 12óra EndrődiekBaráti Köre találkozó Endrőd, Hídfő étterem Tímár Imre: 06-1-326/56/

Ebéd egvénile2' fizető. Ladánvi Gáborné: 0666611311
V. 18; Kihívás Napja Gyomaendrődiiskolák, óvodák, munkahe- Polgm. Hivata!, Tóth Katalin

Ivek soortlétesítménvek 06-66-581-23 7

V. 18' XII. OVI-OLIMPIA Endrőd. Óvoda, Selyem út 101 Szabó Istvánné:0666-386-346
V. 28; IX. Bogrács Napja Gyomaendrőd-Öregszőlő Katona József Müvelődési Köz-

PaorikáskrumDli Főzőversenv loont; 06-66-283-524
V. 29; 10 óra Hősök napja, ünnepi mise, megemlékezés. Endrőd, Templom és Hősök tere Katona J. Müv K;0666283:>24

Városi Művészeti Iskola, Csillagpor t.nekk. H. Nagy Anikó: 06 66-581,830
GvomaendrődiZenebarátok K.kórusa

VI. 2.-4; WKPC és WKF KüzdősportVilágszövetségek Nyílt Gyoma, Varga Lajos Sportcsarnok Váradi Zoltán:
Európai Kupáia 06-30-5442-700

VI. 3; III. Gvomaendrődi Küzdősport Gála Gvoma Varoa Laios SDOl·tcsarnok Váradi Zoltán: 06-30-5442-700
VI. 4; Családi nap, Hunyán. Sportpálya, Szt. Erzsébet Liget, Nyugdíjas Petényi Szilárdné Anikó p.m.

Klub. 06-66-294-141
VI. 4; 15 óra Családok, csapatok találkozója, Hunya Községért Hunya, Művelődési Ház. Rákóczi u. Petényi Szilárdné Anikó p.m.

Kitüntetés müsor 06-66-294-141
VI. 4; 18 óra Schönecki Junger Chor Intonation,Gyomaendrődi Endrőd, Szt. Imi'e Katolikus Templom Gecseiné Sárhegyí Nóra

Zenebarátok K.kórus ünn.hangv. 06-30-3420-987
VI. 12; II. Bográcsos ÉtelfőzőVerseny és családi nap Endrőd, Rubin Szabadidő Központ. Ujlaky Szabolcs

Szarvasi út. II.ker. 582. 06-30-9453-750
Vr. 16; 17 óra Városi Művészeti Iskola, Növendékek, tanárok, Katona József Müvelődési Központ, Gyoma, H. Nagy Anikó: 06 66-581-830

MŰVt.SZETI GÁLAMŰSOR Kossuth u. 9. ~06-20-2874-253

VI. 18; 17 óra Városi Művészeti Iskola, Néptánc tansz. Katona József Müvelődési Központ, Gyoma, Hevesi Nagy Anikó
t.vvéoi bemutató óra Kossuth u. 9. 0666-581-830

VI. 24; Nyár-nyitó Zenés Est, Városi Fúvósok, OM-ART Könyvesbolt, Molnár Albert
TűzmenedékEl?:VÜttes és az MPZ Gvoma, Fő u. 06-30- 7 619-279

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem váJlalunk. Szerkesztőség
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Mesélj Európa!

VÁROSOttK

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Költészet Napja

2011. május

A rózsahegyisek az idén is részt vettek a Kecskeméti Katona Jó
zsef Könyvtár, az Alternative English School és a Dél-alföldi Europe
Direct Információs Hálózat által közösen megszervezett"Mesélj Euró
pa- Tales from Europe" angol nyelvi vetélkedőn. Az előző évek nagy
sikereire való tekintettel 3 csapatunk regisztrált a versenyre. Az on
line forduló, valamint a képregény készítés összesített eredményei
alapján mind a három csapat bejutott a Békéscsabán megrendezésre
kerülő elődöntőbe,ahol idén iskolánk képviselte Békés megyét.

Ango/u/szó/t a kő/eves meséje

A 13 e:ődöntős között neves szegedi és kecskeméti iskolák csa
pata is versenyzett. Az ötödikesek egy máltai népmesét a hatodiko
sok egyik csapata egy osztrák népmesét adott elő. A másik hatodikos
csapat a svéd kőlevest jelenítette meg.

Előadásukkal továbbjutottak a Kecskeméten megrendezendő

döntőre. A csapat tagjai Bognár Nóra, Fagyas Bence, Gresó Barnabás,
Kulik Adrienn, Mátyás Zsanett.

Felkészítőik: Kertész Bettina, Tóth Magdolna, Kónyáné Jakab Ida,
Szentpéteriné Uhrin Ildikó.

Siker amezőberényi matekversenyen

Rózsahegyis hetedikesekből és nyolcadikosokból álló két négy
fős csapat, a hagyományoknak megfelelően, az idei esztendőben is
részt vett a mezőberényi általános iskola által szervezett nemzetközi
matematikaversenyen, ahol tanulóink most is kiválóan helyt álltak.

Csapattagok: 7.0: Bíró Adrienn, Forgács Genovéva, Korsós Vivien,
Szerető József

8.0: Barna Tamás, Nemes Zita, Paróczai Zsófia, Vaszkó Áron.
Szerető József egyéni ben a III. helyen végzett; a hetedikesek a II.

helyet szerezték meg; míg az összpontszám alapján iskolánk a III. he
lyezést hozta el.

Felkészítőik: Gellainé Tuboly Zsuzsanna, Farkas Zoltánné.

Ének-zene régiós döntő

Bartók Béla születésének 130. évfordulóján rendezték meg Haj
dúböszörményben az I. Országos Ének- Zene Komplex Műveltsé

gi Vetélkedő Észak-Magyarországi Régiós Döntőjét. A vetélkedő

rózsahegyis résztvevői voltak: Varga Rita, Forgács Genovéva, Nemes
Zita.

A régiós döntőre kétfordulós levelező feladatsorral lehetett be
Jutni. Sok érdekes, élvezetes feladat megoldására került sor, például
népdal, zeneelmélet, zenetörténet, ritmikai ismeretek témakörben.
,;oz. igen jó hangulatú versenyt a negyedik helyen zártuk, olyan neves
városok mögött - Sárospatak, Békés, Eger - ahol jóval nagyobb ha
gyománya van a zeneoktatásnak.

Lakiteleken a 6. Országos Kölcsey Népdaléneklő és Prózamondó
Versenyen iskolánkat Kéri Éva képviselte.

Felkészítőjük Nagy Ildikó.

Kistérségi versmondó verseny néhány dijazorrja

86 rózsahegyis diák jelentkezett a Költészet napi versenyfelhívá
sunkra. Az iskolai forduló után 45 fő vett részt a városi megmérette
tésen. A II. Kistérségi Szavalóversenyre tízen kaptak meghívást. Ezen
a versenyen I. helyezett lett Csapó Luca másodikos, Koós Liza harma
dikos, és Vaszkó Aron nyolcadik osztályos. Geszti Barbara negyedikes
és Botos Pongrác ötödikes a II. helyen végzett. Csapó Sára másodikos
tanuló III. helyezett lett.

Ki mit tud?

Zsúfolt nézőtér előtt versenyeztek a gyerekek: vers, zene, dal,
tánc, angol és magyar nyelvű jelenet kategóriában a Ki mit tud két
délutánt kitöltő programjában. A több, mint 250 lelkes szereplő

mindegyike kapott jutalmat az eredményes felkészülésért.

Három pillangó - az e/sösök előadásában

Közlekedj okosan!

Országos közlekedésre nevelési verseny megyei fordulójában R.
Nagy Valentin 3. helyezést ért el a hetedikesek körében, Tóth Zoltán
pedig 11. lett a harmadikosoknál. Felkészítőjük: Gresó Lénárd.

Az iskolai életről további információkat. képeket találhatnak az
iskola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu
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Jó embereivel: hív szolgáival, válogatott nagyurgkkal a
Mátra széliben vadószgatott egyszer Mátyás király. Uzték a
szarvast. s dél idején terebélyes fák árnyában jóízűen me-
gették acigánypecsenyét. ..

- No, most már hunyjllnk egyet ebbena szép bársonyfű

ben, urak - heveredett le ebéd utána király. - Tóbiás mester
majd vigyáz a lovakra, míg miszundikálunk.

Tóbiás mester olasz tudós volt. s az eszével szolgálta a
királyt. Szörny,ű okos ember volt, nemhiába mindig a köny
veket bújta. Ertett olyan nyelveken, amiken semmi élő em
ber nem beszél. Megmondta, hogy ezer esztendővel ezelőtt

ezen meg ezen a napon nap sütött-e, vagy eső esett. Tudta,
hogy mért dong a szúnyog, és mért nem kukorékol a sza
móro Tudott az mindent az égvilágon, mert minden benne
volt a nagy könyveiben, amik közül mindig magával hurcolt
egyet-kettőt.

Most is úgy belemerült az olvasásba a galagonyabokrok
alatt, hogy egy szót se hallott a király beszédéből.

- Neked szóltam, mester - kiáltott rá Mátyás -, van-e ked
ved bojtárkodni?1

Tóbiás mester akkora igent bólintott, hogy az orrára csú
szott a hegyes bársonysüveg.

- Van, királyom, van. A lovak elolvasgatnak ebben a szép
könyvben, én meg ellegelgetek ebben a szép zöld mező

ben.
Az urak elnevették magukat, aztán elszéledtek aludni.

Tóbiás mester pedig meg nem tudta érteni, hogy mit nevet
nek most őrajta. Nagy mérgesen bújt vissza a könyvébe, s ki
se gubódzott belőle, míg napáldozat táján a király föl nem
ébredt. és össze nem kürtölte az urakat.

- Gyerünk. urak, gyerünk, megfőtt már azóta otthon a
molackörmös bableves.

Az urak talpra ugráltak, Tóbiás mester is becsapta a nagy
könyvet. és megdörzsölte a szemét:

- Mehetünk, királyom, mehetünk.
No, pedig nem mehettek. Tóbiás mester rosszul bojtárko

dott: szőrin-szálánelveszett a király fakó lova.
- No, híres bölcs, most add elő a tudományod! - ráncoI

ta össze a szemöldökét Mátyás. - Elveszett a fakó, te felelsz
érte .

- Engedeimet kérek - tette az orrára a mutatóujját Tóbiás
mester -, nem veszett az el. Azt mondja az írás, hogya vilá
gon semmi se vész el. Megvan az a fakó valahol.

- Süsd meg a tudományodat! - legyintett a király. - A lo
vat add elő akárhonnan, vagy utána mehetsz magad is.

Nosza, a válla közé kapta a nyakát erre a nagy tudós, s
alázatosan elsompolygott a lovat keresni. A harmadik lépés
nél visszafordult. Könnyebb egy Wt megtalálni a szalmaka
zalban, mint egy lovat a Mátrában.

- Pardon-grácia fejemnek - somfordált oda a király elé -.
bizonyosan a farkasok ették meg a fakót.

- Farkasok nyár derekán? - csóválto a fejét bosszúsan a
király. - Különben eredj utánuk, tudsz te a farkasok nyelvén is.

A kíséret elnevette magát, a mester pedig nagy morog
va bebújt a sűrűbe.

Megzörgetett minden bokrot. megvallatott minden le
veiet. s utoljára is összekarmolászva, megtépett gúnyában
borult a király elé. •

- Egy életem, egy halálom, fejemet neked ajánlom, de a
fakót nem találom.

- Sebaj, no, mester - esett meg a király szíve az öreg Tó
biáson. - En majd fölülök a nádor lovára, a nádor az ország
bíróéra, az országbíró a tárnokmesterére, a tárnokmester a

~_.-

Móra Ferenc:

Mesék, versek...

TÓBIÁS MESTER

kunkapitányéra, a kunkapitány a sereghajtó hadnagyéra, a
sereghajtó hadnagy a tiedre, te pedig hazakutyagolsz gya
logszerrel vagy nádparipán, ahogy jobban esik.

Már éppen indulóban voltak, mikor egyszer csak közéjük
toppan egy öreg pásztorember. Szűre a vóllán, bocskor a
lábán. görbe bot a kezében, illedelmes köszöntés a száján.

- No, mire végzik? - azt mondja. - Hazafelé igyekeznek?
-Igyekeznénk ám, ha kár nem ért volna - feleli rá a király.
- Kis kár nem nagy kár - azt mondja a pásztor.
- De nagy kár ám az, hogya fakó lovam elveszett - ma-

gyarázta Mátyás. - Nem találkoztál vele jártodban-kelted
ben, jó ember?

- Színét se láttam - nézett körül a pásztor -, hát aztán leg
alább keresték-e valahol?

- Mindenütt, ahol nincs - kottyant bele mérgesen Tóbiás.
- Hát ott kell megnézni, ahol van - mondta komolyon a

pásztor. - Meg kell nézni a szarkafészekben.
Szép kerek szarkafészek ringatózott a legmagasabb

nyárfa hegyében, arra mutatott föl a pásztor, Tóbiás mester
pedig elvihogta magát:

- Hihi! Lovat a szarkafészekben l No, még ilyet se hallof
tam életemben.

- Meg kell pedig azt próbálni, mester! - ütött a vállára a
király, aki egyszerre keresztüllátott a szitán. - Mássz föl csak
erre a fára, nézd meg azt aszarkafészket!

Tóbiás mester csavargatta a fejét jobbra-balra. Mégis
csak furcsállotta, hogy ő udvari tudós létére fára másszék
De a király olyan keményen biztatta a szemeivel, hogy jobb
nak látta lerúgni a kordován csizmát s nekirugaszkodni a fá
nak.

Hosszú lábával egykettőre fönt termett. s le is kiáltott csú
folódva:

- Szarka sincs ebben, nemhogy ló volnal
- Nono - szólt vissza a király -, nézz csak körül abból a fa-

hegyből, hátha látsz valami szépet.
Hát akkorát rikoltott a mester, mint egy erdő sárgarigó:
- Ne legyen Tóbiás a nevem, ha nem látom a fakót! Ott

legel, ni, az érparton, a másik erdőszélen!

Nem telt bele egy jó harapásnyi idő, már a fakón ült a
király, de addig el nem indult, míg kezet nem szorított a pász
torral.

- No, jó ember, többet tudsz egy regiment tudósnáI. Ta
vaszra hozzád adom iskolába Tóbiás mestert. Meg is fizetem
érte a tandi]at előre.

Azzal elővette az erszényét, de biz abban nem volt
egyéb egy rézpolturánál.

- Sebaj, no - nevetett a király -, itt hagyom zálogba a
bicskámatl

Ezüst volt annak a vasa. aranya pántja, karbunkuluskő

vel kirakott a nyele.
Azóta se evett magyar pásztor olyan bicskával paprikás

szalonnát.
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A tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában

Szép eredmények kémia és német tanulmányi
versenyeken

A Hevesy György Országos Kémia Verseny megyei fordulóját
2011. március 26-án rendezték Békéscsabán. Kruchió Gergő 7.b osz
tályos tanuló az előkelő 2. helyen végzett, míg Füzes András (7.b) 13.
lett. Felkészítőjük Szurovecz Zoltánné volt.

Legszebb eredményeik a következők:

-III. hely: Czikkely Hanga, Miklavicz Ákos
- II. hely: Sipos Fanni
- I. hely: Almási Viktória, Hunya Réka, Kéri Miklós, Gácsi Benedek

Versekről, a legszebbekről ...

Német nyelvből a 8. osztályosok között Putnoki Tamás (8.a) 3.
helyezett, Almási Viktória (8.a) pedig 8. helyezett lett. A 7. osztályo
sok mezőnyében Baráth Kitti a 10. helyen végzett.

Felkészítő tanáraik: Balla Károlyné és Ökrös Katalin.

Április 18-án, a Kistérségi szavalóversenyen nemcsak a
gyomaendrődi gyerekeket hallgatta meg az érdeklődő, nagyszámú
közönség és a tisztelt zsűri, hanem a környékbeli településekről ide
érkező versenyzőket is.

Miklavicz Ákosnak a harmadik helyért, Gácsi Benedeknek a má
sodik helyezésért, Almási Viktóriának, Hunya Rékának és Kéri Mik
lósnak az első helyezésükért szólt a megérdemelt taps.

Felkészítő tanáraik: Kónya Márta, Hunya Jolán, Forgács Krisztina.

Az országos általános iskolai tanulmányi verseny megyei döntő
jén szép eredményeket értek el a Kis Bálint Általános Iskola és Ovo
da tanulói.

A Kis Bálint Általános Iskola és Ovoda versszerető, felsős diák
jai évek óta kedvelik a költeményeket. Iskolai, városi, kistérségi és
egyéb szavalóversenyeken szívesen megosztják a versek segítségé
vel saját gondolataikat, élményeiket, érzéseiket, amikor bemutatják
a hallgatóságnak. A Költészet Napja alkalmából április ll-én, a Határ
Győző Városi Könyvtárban sokan összegyűltek, hogy tiszteletüket
fejezzék ki József Attila és a költészet iránt.

Intézményünk a Társadalmi Megújulás Operatív Program által
kiírt TÁMOP-3.4.3-08/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás támo
gatásához című pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be. A
"Merj a legjobb lenni!" - A tehetséggondozás feltételrendszerének
fejlesztése a gyomaendrődi Kis Bálint Iskola és Ovodában című,

TÁMOP-3.4.3-0812-2009-00S3 azonosító jelű pályázati projekt 2010.
május Ol. - 2011. május 27. között kerül megvalósításra. A projekt
keretében intézményünk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az iskolá
ba járó tehetséges gyermekek tehetségét ismerve és arra odafigyel
ve alakítsa pedagógiai munkáját.

Országos Kazinczy Verseny

"A tehetség univerzális adottság. De rengeteg bátorság kell ahhoz,
hogy éljünk vele: merj a legjobb lenni!"

(Paulo Coelho)

Hosszú időn keresztül az a nézet volt domináns, hogy"a tehetség
utat tör magának'; csak hagyni kell kibontakozni. Ma már világszer
te egyértelműen megfogalmazódik az a követelmény, amit Czeizel
professzor évekkel ezelőtt meghirdetett:"A tehetséget keresni kell"!
Keressünk hát szüntelen, hogy Ők is a legjobbak lehessenek!

a Projektmenedzsment

A pályázat keretében intézményünk minden pedagógusa részt
vett egy tehetséggondozással kapcsolatos (30 órás) továbbképzé
sen. Közülük 29 kolléga aktív közreműködője volt a projekt kereté
ben kidolgozásra kerülő komplex intézményi tehetséggondozó/te
hetségfejlesztőprogramnak, melynek eredményes megvalósulását
szakemberek segítették - pszichológus, fejlesztő pedagógusok és
egy pedagógiai asszisztens.

A programba bekerülő gyerekek mentorai az osztályfőnökök,

A programban való részvételre javasolt gyerekek és tanulók mind
egyikére egyéni fejlesztési tervet készítettek a Tehetséggondozó
munkacsoport tagjai. Az egyéni adatlap kitöltésével megtörtént a
gyermek vagy tanuló erős és gyenge oldalainakjellemzése, feltérké
pezése. A program elején elkészült a bemeneti mérés, és az egyéni
adatlap, valamint a mérés eredménye alapján az egyéni fejlesztési
terv. A program dokumentációjának része az egyéni fejlesztési nap
ló is, melyet az osztályfőnök és a szaktanár, illetve a segítő szakem
berek közösen töltenek az elvégzett foglalkozásoknak megfelelően.

A program végén újabb mérést végzünk, melynek eredménye
ként kimutatható a program eredményessége, levonhatóak a meg
felelő következtetések, melyek alapján a következő tanévben mó
dosításra, korrigálásra kerül a program.

2011. április 1. és 3. között rendezték meg Kisújszálláson, immá
,'on a XII. alkalommal az általános iskolás tanulóknak a Kazinczy Fe
rencről elnevezett Szép Magyar Beszéd Versenyt.

A 78 tanulónak egy szabadon választott és egy kötelező szöve
get kellett felolvasniuk a szigorú zsűri előtt, akik a későbbiek folya
mán előadásukkal kápráztatták el a jelen lévő tanárokat és diákokat.

Gyomaendrődről, a Kis Bálint Általános Iskolából és Ovodából
5ipos Fanni 8. b osztályos tanuló bronzéremben és különdíjban

részesült kiváló teijesítménye miatt.
Felkészítő: Hunya Jolán tanárnő. Azelsó helyezettek: Hunya Reka, Keri Miklós, Almási Viktória es felkeszitó tanáruk
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Polányi tv"

ohagy megjött ő is oBibliábon.
Irtóztotó árnyom oz udvoron.
Törődött csönd, öreg szülők oházban.
Smór jönnek is, mór hívnok is, szegények
mór sírnak is, ölelnek botlodozvo.
Visszafogod oz ősi rend.
Kikönyöklök oszeles csillogokro-

Szavoidot, oz emberi beszédet
én nem beszélem. Élnek modorok,
kik szívszokodvo menekülnek moston
az ég olatt, a tűzes ég olatt.
Izzó mezőbe tűzdelt órvo lécek,
és mozdulatlan égő ketrecek.
Nem értem én az emberi beszédet,
és nem beszélem ote nyelvedet.
Hozótlanabb oz én szavam a szónál!
Nincs is szavam.

Akkorra én mór mint a kő vagyck;
halott redő, ezer rovótka rajzo,
egy jó tenyérny: törmelék
akkorro mór oteremtmények arca.

És könny helyett oz orcakon a róncok,
csorog aló, csorog az üres órok.

Csok most oz egyszer szólhotnék veled,
kit úgy szerettem. Év oz évre;
de nem lankadtom mondoni,
Mit kisgyerek sír deszkorésbe,
omór- mór elfuló reményt,
hogy megjövök és megtolóllok.
Torkombon lűktet közeled.
Riodt vagyok, mint egy vodóllot.

Iszonyu terhe
omlik aló a levegőn,

hangokot ad egy torony teste.

Sehol se vagy. Mily üres a vilóg.
~gy kerti szék, egy kinnfeledt nyugógy.
Eles kövek közt órnyékom csörömpöl.
Fóradt vagyok. Kimeredek a földből.

3.
Lótja lsten, hogy állok onapon.
Látjo órnyam kövön és kerítésen.
Lélekzet nélkül lótja állani
órnyékomot olevegőtlen présben.

2.
Ezért tanultom járnil Ezekért
a kései, keserű léptekért.

Külön kerül az egeké, sörökre
avilágvégi esett földeké,
smegint külön a kutyaólak csöndje.
~ levegőben menekvő madórhad.
Es látni fagiuk a kelő napot,
mint tébolyult pupilla néma és
mint fígyelő vadállat, oly nyugodt.
De virrosztvón aszámkivettetésben,
mert nem alhatom akkor éjszaka,
hányódom én, mint ezer levelével,
és szólok én, mint éjídőn afa:

Mert elhagyotnak akkor mindenek.

Pilinszky János
Apokrif

Az írásró! azt mondta "úgy szeretnék írni, mintha hallgatnék", mert
az írás egyszerűbb, mint a puszta cselekvés vagy a beszéd. A m2gszó
lalás fontosságáról pedig azt: "nem az a fontos, hogya madár hányszor
csap a szárnyával, hanem hogy iveljen."

Mindannyian egyek vagyunk - vallotta -, a görög művészetet a
"találkozás", a keresztényt az "egység" művészetének nevezte.

Ez az egység teremtődik meg a költő legszebb fohászában, melynek
Imádságért a CÍme. Cívódás, félreértés, megkülönböztetés, féltékeny
ség, hazugság, szerepjátszás ... itt a Földön ... béke, igazság, ítélet- és
ítélkezésmentesség, csönd, öröklét, mindenkit magába ölelő sze,etei. ..
lsten országában.

S a kettő metszéspontjában az elcsendesedő, imádkozó, s az imában
feloldódó ember... a kérő majd a kérés nélküli imában ... s ebben az
állapotban sejthető meg a Végtelen Intelligencia nagysága, mindent
betöltő hatalma ... mint vándor, aki a tengerpartra érve - értelmét és szí
vét elhallgattatva - maga is a hullámzás, a hullámverés részévé válik...
innen láthatunk rá arra az asztalra, melyről így ír: "Ennél az asztalnál
mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezersze.
áldott helyére kerül - annyi vita, helycsere és zűrzavar után."

Gyermeki mosoly, vékonyka hang (mint egy kamaszéJ, átszellemült
versmondás, lassú mozdulatok ... "angyal inkognitóban" ... s az utolsó
filmkocka derűje ... a költő ránk nevet ...

Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten
oharagos ég infrovörösében.
így indulok. Szemközt a pusztulássol
egy ember lépked hongtalan.
Nincs semmije, órnyéka van.
Meg botjo von. Meg robruhája van.

Smajd este Im, és rámkövűl sarával
az éjszaka, s én húnyt pillák alatt
őrzöm tovább e vanulást, e lázas
fácskákot ságacskáíkat.
Levelenként oforró, kícsi erdőt.

Valamikor a paradicsom állt itt.
Félálomban újuló fájdalom:
halleni óríósi fáit!
Hoza akartam hazajutni végűl,

Ismerítek az évek vonulását,
az évekét a gyűrött földeken?
És értitek a mulandóság ráncát,
ismerítek törődött kézfeiem?
És tudjátok nevét az árvaságnak?
és tudjátok, miféle fájdalom
topossa itt az örökös sötétet
hasadt patákon, hórtyós lóbakon?
Az éjszakát, a hideget, a gödröt,
a rézsuf forduló fegyencfejet,
ismeritek a dermedt vályukot,
a mélyvilági kínt ismeritek?

Pilinszky János (1921-1981 J

"Haza akartam, hazajutni végül"

Apokrif, Fabula, Hitünk titkai
ról, Egyenes labirintus ... Pilinszky
János versben és prózában ...

Az első találkozás ereje az
Apokrif-ban... szavai, látása, ki
fejezésmódja, eszközrendszere...
egy gimnáziumi ünnepségen ... és
azóta is...

"Mert elhagyatnak akkor min
denek" bibliai felütése után: ku
tyaólak, pupilla, számkivettetés,
árvaság, fegyencfej, pusztulás, rab
ruha ... majd paradicsom, hazajut
ni, szülők, ősi rend, torony, üres, ár

nyékom ... végül lsten, présben, kő, törmelék, arc ... "És könny helyett
az arcokon a ráncok,! csorog alá, csorog az üres árok."

Szavak ... melyek - elmondása szerint - egyszerre lecsupaszítottak
és jelentésükben ..tragikusan gazdagok" ... melyek a történelem "jóvá
tehetetlen botrányát", a második világháborút idézik ... ezzel együtt a
létezésről, az ..idő és tér keresztjére" feszített mindenkori emberről, a
drámai emberről, részvétről, szenvedésről, keresztényi együttérzésről

szólnak. Alapélménye a háború, a koncentrációs táborok világa - 1944
őszén került katonaként Németországba -, ahol "esszenciális ürességet
és hazátlanságot", másrészt "az emberi közösségnek és összetartozásnak
eddig nem is gyanított élményét" tapasztalhatta meg. "Ismét megtanul
tuk, mit jelent éhezni és enni adni, mi a szomjúság és mi a mezitelen
ség. A könyörület. A hazátlanság és a megérkezés."

A szerelvény Harbachba ment, s a könyveket, .melyeket a költő

magáva! vitt, útközben sorra kidobálta avagonból. Ervényüket veszí
tették. Egyedül az Evangélium maradt vele. "Azt merném mondani,
nem is könyv volt, hanem egy hűséges kutya. [... l Olyan emberi volt,
amilyen csak egy kutya tud lenni, vagy egy lsten."

Az ember drámai lény, aki küzd a világgal, küzd önmagával. Az
embernek önmagával való küzdelmében kétszer kell rátalálnia a hitre;
egyszer gyermekkorában (szüleinktől, az iskolától kapott hit), majd sze
mélyes dráma során felnőttként.

"Katolikus költő vagy-e? Vallásos költészet-e a tied?"- tette fel a kér
dést több beszélgetőtársa. "'<öltő vagy.ok, és katolikus. [... l Azt hogy
katolikus költő vagyok, nem hiszem. Ugy gondolom, Assisi Szent Fe
renc vott az utolsó katolikus költő. Mert a költészet sokkal inkább gyó
nás, mint prédikáció."

A múlt század két nagy gondolatrendszerének - a freudizmus és
ilZ egzisztencializmus - emberszemléletét elvetette. Az elsőt azért, mert
az ember drámai sorsát értette félre. A másikat azért, mert ,.titokzatos
dolog a semmi, de az élet ezerszer magasabb rendű titok." Szerinte "nem
annyira a Föld, mint az Univerzum polgárai vagyunk", örökségünk 
Pilinszky hite szerint - a Krisztustól visszaváltott mindenség, s a terem
tés eredeti célja az önzetlen, osztatlan szeretet gyakorlása. De az a fajta
vallásosság is távol állt tőle, mely a drámai küzdelem, vívódás során
"önnön erejében kíván tetszelegni", mely ítélkező, megbélyegző. "Hi
szen éppen a tökéletes alázatban rejlik a kereszténység isteni, valóban
emberfeletti újdonsága"- írta.

Ri/k< azon ~ondolatát sokszor idézte, mely szerint "borzalmas,
mennyire nem látjuk u tényektől a valóságqt." Vagyis életünket átszö
vik a hazugsiigok, ábrándok, képzelgések. EIdében zsinórmérték volt:
az "evangfliumi esztétika". A keresztény művész számára a művészet

aIdpproblémája, témájil alapvetően a szeretet [ehet.
Simone Weil szellemi örökségét, világ- és művészetszemléletét ő

ismertette meg Magyarországon, sokszor hivatkozott rá.



Főzzünk ki tésztát (lehetőleg olasz tésztát: pl. cső, orsó, masni), és hagyjuk
kihűlni. Vágjunk sonkát apróra. reszeljünk bele néhány sárgarépát. Keverjük
össze a tésztával, majonézzel és sözzuk meg szükséges mértékben. Finomra
vágott petrezselyemmel bazsalikommal hintsük meg.
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FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszKák, OSB lapOK, !écek, kerítésiécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

.' '. KAPU FA'BT. Gyomaendrőd, II. ker. 467..

.. 06/70 513-95-14
.. .,'

, A kondorosi úton. a vásártér után

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás
Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 8111

TlFax: 06-66 386-037
Mobil: 06 20 451 1944

r-------------------~----~~
: HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN! :

._---------------------- -

UÉM ÉS EXTRA INÖSÉGÜ, ,
TA~ SZ· NYAKI RURAK

NÖIFELSÖK,GYEREKRUHÁK
fl" ,

FURDORURAK, ,
NAGY VALASZTEKBAN

,---.--_._-----_.--------------,

'Megújult aUPC Direct
Szórakoztató. Izgalmas. Vicces.
Bárhol. Azonnal. Mindenkinek.

....ELÉPÉS
KÁR

~YENII!,
Direct Light csomag már havi 1190 Ft·tól

Egyelőfizetésen belül akár 4beltéri egység
Kristálytiszta HD műsorok· akár 2db DVR készülék

Az ajánlat részleteirőlvalamint

a csomagok havidíjairól keressen bennünket

ITelemax Távközléstechnika
. Békéscsaba Gyóni G u. 6. Tel. :66/442-755 Gyoma Kossuth dO,· Nyitva: Hértölöl· PénleKig ~,OO·l1,OO·ig Szombal ~·12·ig

Mobil:20/337-8010; 20/236-7170 Endröd Fö út MiKes út sarok· Nyitva: Hértötől· Péntekig ~,30·12,OO·ig 13.30·11.30-ig Szombat ~.30·12.00·ig I
"----- ----.JL-_______ I
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özv. BULA VENDELNÉ PORUB-
CSÁNSZKI MÁRIA, aki Endrődön az VARJÚ LÁSZLÓNÉ HANYECZ LEN
Öregszőlőben élt, március 17-én visszaadta KE, aki Endrődön élt, április 2-án 67 éves

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az endrődi katolikus temetők takarí
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
O"ért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlaszármmk
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

t
Békesség haló pora~kon,

fog<idja be őket az Ur
az Qországába.
Az Orök Világosság
ragyogjon felettük!

Iványi László kanonok plébános úrnak,
a Plébánia Hivatal dolgozóinak hálával kö
szönjük, hogy gyászun~at enyh~tetté~ az
zal, hogy halottunkat, PESÓ ILLES Br:LAI'
a Szarvasvégi temetőbe temethettük.

Tisztelettel: a gyászoló család

A PÉSÓ ILLÉS BÉLA gyászmiséjén és
temetésén résztvevőknekköszönetet mond
a gyászoló család

korában megtért Égi Urához. Gyászolja:
férje, leánya, veje, unokája, fia és a család

GYURICZA ELEK, aki Endrődön élt,
69 éves korában április 17-én az Égi Hazá
ba költözött. Gyászolja: családja

PÉSÓ ILLÉS BÉLA, aki Endrődön élt,
71 éves korában március 30-án földi zarán
dokútját befejezte. Gyászolja: felesége, leá
nya, unokája, veje és a család

HARMATI ELEKNÉ HANYECZ
IRMA, volt hunyai lakos, aki Békéscsabán
élt, 87 éves korában megtért Teremtőjéhez.
Temetése április IS-én Hunyán volt. Gyá
szolja: férje, fia, menye, un0kái és a rokon
ság

RÁcz JÓZSEF, aki Endrődön élt, már
cius 27-én 85 éves korában az Égi Hazába
költözött. Gyászolja: leánya, fia és családja

TÍMÁR IZABELLA ny. óvodai felügye
lő, április 5-én, 96 évesen visszaadta lelkét
Égi Urának. Temetése április U-án volt
Orosházán, a Szent József temetőben. Gyá
szolja: családja

UHRIN KLÁRA ny. pedagógus, aki
Hunyán született, de Dévaványán élt, áp
rilis 13-án 68 éves korában befejezte földi
vándorlását és megpihent az Úrban. Gyá
szolja: fia és a család

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK
lelkét Teremtőjének. Gyászolja: családja

ff 1te-~ et ~. ét4~ d.td:
~édk~~.~.~.
(Jé az~~~ H<bj.
";fI,:,qe.<~~ a- ~K4~."

(fJ~~)

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

1944-45 évben végzett polgári iskolás diákok
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Várom kedves vásárlóimot! .,
FARKAS MATE

Kedves vásárlóim!

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

06-66-386-274.

Májusi ojánlotoim:

• Megérkeztek a tavaszi vetőmagok
o Zöldségfélék, virágmagok, dughogymák
o Virághagymák, rózsalövek, bioburgonyók
• Tavoszi lemosó vegyswek
o Rovorölők, gombaölők, növénytápok

,-----------, • Permetezők, fünyírók, ládűrészek

• Kézi szerszámok, szegek, csava~ok

-:;•••~ Kályhák, kondollók, gázégők
.~ • Gumicsizmák, esőruhák, védökesztyűk

• Szivattyúk, tömlők, csatlakozók
• Fóliák, műanyag áruk, konyhai eszközök
• Festékek, ecsetek, hígítók
• TItán siliconok, purhabok, ragasztók
• Elemek, izzók
• Alu létrák, tolicskák, kertészeti eszközök

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étter
münkben 70 főig.

r

PPSZ~1(
Panzió és CEtterem

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

E-maii: feszekpanzio@mail.glo:Jonet.hu
wwwJeszekpanzio.hu

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállal
juk a teljesen klimatizált Híd

'----'--=...:.>---=.<"--'-----------' fö étterem ben 160 föig.

VÁROSOrtK, Gyomaendrőd' Megjelenik havonta • Kiadja az Endrődiek Baráti Kőre Egyesület'
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fl keresztény nemzeti gondolat hírnöke
XVIII. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat *

Ára: 180 Ft

2011. június

xv. Rózsahegyi Napok
2011. május 13-14.

A tartalomból:
A XV: Rózsahegyi Napokról szóló
írásainkat a júliusi számunkban
folytatjuk!

Ragyogj, ragyogj, csillagom II.- 5. oldal
Az '50-es évek üldözöttjei...

Öveges Józsefre emlékeztek a
szentgellértesek - 7. oldal

20 éve történt - a Barátság SE életéből III. 
12. oldal (Képünk: Détári Lajos)

Rendezvénynaptár - 19. oldal

Megnyitó

Iskolánk tanulói és dolgozói nevében
sok szeretettel köszöntöm kedves vendége
inket a Xv. Rózsahegyi Napok megnyitóján.

Köszöntöm Várfi András urat, városunk
polgármesterét, valamint a képviselő-testü

let megjelent tagjait.
Sajnos Rózsahegyi Marika megromlott

~észségi állapota miatt nem lehet köztünk.
Űdvözletét és jókívánságait küldi az ünnep
ség résztvevőinek abban a reményben, hogy
jövőre újra együtt ünnepelhet velünk.

Köszöntöm körünkben Vincze Zsuzsát,
aki a tulajdonába került Rózsahegyi hagya
tékot iskolánknak ajándékozta. Ezek között
különösen értékes egy olajfestmény, Rózsa
hegyi Kálmán portréja. Ez a kép a mai ün
nepség keretei között lesz először látható az
állandó kiállítás részeként. Az adományo
zónak virággal köszönjük meg a nagylelkű

ségét. Kérem, fogadja szeretettel.

Az idei rendezvény tiszteletbeli meghí
vottjai azok a diákok, akik 50 évvel ezelőtt

elsőként ballagtak itt, a ligeti iskolában. Két

osztályban, összesen 66-an voltak, de sajnos
csak 46-an élték meg ezt az évfordulót. Kö
szöntöm a képviseletükben Benke Győzőné

Török Magdolna öregdiákot, kérem, fogad
ja szeretettel tanulóinktól a virágot.

Az Endrődiek Baráti Köre civil szerve
zet az utóbbi évek jól bevált gyakorlatához
híven az idén is csatlakozott a rendezvé
nyünkhöz. Tisztelettel köszöntöm Tímár
Imre elnök urat és a baráti kör tagjait.

Köszöntöm a polgármesteri hivatal
képviseletében megjelent dr. Csorba Csaba
jegyző urat és Tóthné Rojík Edit oktatási
előadót. Köszöntöm az intézmények, civil
szervezetek képviselőit, az iskolaszék és
a szülői munkaközösség tagjait, valamint
minden kedves vendéget.

Tisztelettel köszöntöm Dr. Papp Sándor
urat, iskolánk egykori tanulóját, aki néhány
évvel ezelőtt tartott nálunk rendhagyó tör
ténelem órát, azóta járja a világot, és az idén
ismét el tudta fogadni a meghívásunkat.

Dr. Papp Sándor. történész, a Szegedi
egyetem oktatója és a Károli Gáspár Re-
formátus Egye-
tem tanszékvezető folytatás a 9. oldalon
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hogy miről döntött a Képviselő-testület május hónapban

A Képviselő-testület két alkalommal is ülésezett ebben a hónapban.
A rendkívüli testüle~i ülésen május ll-én három napirendi pont került
megtárgyalásra, melyek a következők voltak: . .

- Egyeztető megbeszélés a gazdasági társaságok lehetseges at
szervezéséről

- Térségi összefogás "A közösségi közlekedés javitásáért" című

pályázat közbeszerzési eljárása
Belvíz III. ütem kíviteli tervének elkészítése

A május 26-i ülést 13.30 órára hívta össze a polgármester,
mivel két napirendi pontban társulási egyetértésre volt szükség.

- Az Intézményi Társulási Megállapodás módosítása
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola óvodai fel
adatellátása

Előző hónapban döntött a Képviselő-testület a Szmola Nonprofit
Kft. jogutód nélküli óvoda megszüntetéséről a Fő út és Szabadság úton
lévő épületekben, illetve ekkor merült fel annak lehetősége; hogy a
Szabadság úton lévő óvodát a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Altalános
Iskola működtesse. E döntés mögött az áll, hogyatérségi normatíva
többletbevételt eredményez az óvodai feladatellátásban.

A társulási egyeztetést követően, a polgármesteri tájékoztató meg
hallgatása után vette kezdetét a májusi testületi ülés 37 napirendi pont
tal, majd folytatódott a zárt ülés előterjesztéseinek megvitatásával.

Kocsorhegyi és ugari út helyreállítása

Több, képviselői és lakossági bejelentés érkezett városunk önkor
mányzatához a kocsorhegyi és ugari utak állapotával kapcsolatban. Az
itt lévő útszakaszok leromlottak, nyomvályúsak, így felújításra szorul
nak. A kocsorhegyi út helyreállításánál szükséges a belvízi védekezés
során kitermelt fold elhelyezése, eldolgozása, gréderezése, míg az ugari
út esetében több helyen is útfeltöltésre van szükség.

A Képviselő-testület jóváhagyta és elfogadta a bejelentések jogos
ságát, és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület támogatja az
ugari és kocsorhegyi utak részleges felújítását.

Önkormányzati termőfóldekárverés útján történő
haszonbérbe adása

A haszonbérbe adott önkormányzati tulajdonú földterületek bér
leti szerződése 2011. szeptember 30-án lejár. Az alábbi termőföldek

"Varjas és Csejt" jelölésű területeken találhatók.

Hrsz. Művelésiág Terület (ha) AK érték

02155/7 szántó 13,8990 622,45

02629/38 szántó 45,4355 681,45

02667/9 szántó 5,7650 138,49

02693/5 szántó 34.4666 485,69

02754/1 szántó 23,4000 542,78

02754/3 szántó 16,6814 416,10

A 02693/5 hrsz. ingatlan cserére van felajánlva a Magyar Allamnak,
ezért a bérleti szerződés l évre kötheto meg. A helyi rendeletünk értel
mében meghirdetésre kerülnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján
és az internetes portálon is. A nyílt árverésről tájékoztatást a hivatal
szolgáltat.

Vasút beruházásról, (aluljáró) kerékpárút úttervezésekről,cso
mópont pályázatokról beszámoló

Vasút (alulíáró építése)
2009.évben kiviteli tervei elkészültek, s a beruházás részét képezi a

46-os fő út és vasút kereszteződésében az aluljáró építése. Azonban a
projekt indítása előtt minőségbiztosítás elkészítése is szükséges, amely

folyamatban van. A tervek szerint várhatóan még 20 ll-ben eUndulhat
a közbeszerzés.

46-os Fő úti csomópont .
A Népliget útnál lévő lejáró csomópont átépítésére is elkészültek

a tervek, de a jelentős mértékű önrész miatt az önkormányzat az idei
évben nem tudta felvállaIni a pályázat benyújtását.

Várhatóan a következő pályázati kiírás a jövő évben lesz.
Kerékpárút
A kerékpárút tervdokumentációi még 2007-ben készültek a Kodály

utcától a külterületi, ún.Olajosok útjáig, azonban a 2008-ban beIterü
leti szakaszra benyújtott pályázat nem nyert támogatást.

Az Endrődi Hármas-Körös híd felújításakor elkészült viszont a két
oldali e<7yirányú kerékpárút, amely jelenleg még le van zárva.

2011. május 4-én egyeztetés történt a szakhatóságokkal a védőtöl
tés közötti kerékpárút nyomvonalának megvalósítása végett, így az ott
elhangzottak alapján folyik tovább a kivitelezési munka. .

A kész tervek újra benyújtásra fognak kerülni a DAOP belterület!,
és KÖZOP külterületi kerékpárút pályázatokra.

Járda
Az Endrődi Hármas-Körös hídon lévő kerékpárút szakasz a forga

lom elől el van zárva, mivel nincs a továbbvezetés megoldva. Azonban
a lakosság, illetve a gyermekek biztonságosabb közlekedésének érdeké
ben, átmeneti megoldásként megállapodás történt a szakhatóságokkal.
Ennek értelmében a Hídfő utca páros oldalán a járda meghosszabbí
tásra kerül, és a 46-os számú főúton a töltésen átvezetik. Szélessége a
mederhídihoz hasonló, a forgalomtól korlát ')Iédi majd agyalogosokat.
Az átvezetéshez szükséges felfestést, kresz táblák kihelyezését a magya!'
Közút NZrt. vállalta magára.

Tájékoztató a Környezetvédelmi Alapra benyújtott
pályázatok elbírálásáról

A Környezetvédelmi Alap felett a Városfenntartó, Környezetvédel
mi és Mezőgazdasági Bizottság rendelkezik döntési jogkörrel. Az alap
ra 20 ll. évben 4.885.000 Ft lett elkülönítve.

Egyesület Befizetett Környezetvédelmi cél Saiát erő Igényelí Megítélt til-
neve ép. adá Ft. támogatás mogotás
Békés me~yei 783.030 Vizek vé- Közmű· 607.400 1.100.000 1.000.000
Peresi Hot.~ delme beruházás felújítás és
Term. ve . 1.747.000 új ut létesí-
Egyesület tese
Templamzug 889.890 3.000.000 600.000 2.400.000 358.000
Környezetvéd.-i vízpótlás,
és Hor~ász nádvágás
Egyesü et haltelepítés
Bónom-zug 1.588.660 5BO.000 1.800.000 720.000 2.3BO.000 1.588.000
Vízér! Egyesület belső utak

javítása

Kecse9és-zug 631.300 300.000 600.000 270.000 630.000 638.000
Táivé e/mi és utak állapa-
Horgász Egye- tának meg-
sület óvása
Sóczó-zugi 1.505.000 1.505.000 530.000 1.505.000 650.000
Környezet vízpótlás,
védelmi és Har- klórmesze-
gász Egyesület zés
Siratái Környe- 438.730 658.000 164.000 658.000 658.000
zetvédelmi és kövesút ká-
Horgász Egye- tyúzás
sület
Mindösszesen 5.B40.550 10.190.000 2.B91.400 8.673.000 4.B85.000

Az EndrődiekBaráti Körének kérése

Az Endrődiek Baráti Köre kéréssel fordult Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. Terveikben szerepel egy
emléktábla elhelyezése a volt Endrődi Tanácsháza falán, amely a kom
munizmus üldözötteinek kíván emléket állítani.

Az emléktábla leleplezésére az október 23-i ünnepségen kerül ser.
A képviselő-testület jóváhagyta a baráti kör kérését.

Lehóczkiné Timár Irén Képviselő

Az endrődi ligetben jó állapotban lévő 3 szoba összkomfor
tos családi ház meUéképülettel eladó. (Marci bácsi háza)

Ár megegyezés szerint. Tel.: 0630/2279135
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(Anatole France)

1911-1912
1911-1914

1929-1939

1847-1892
1885-1924
1833-1844
1900-1929
1932-1941

1932-1942
1897-1904
1903-1911
1930- ?
1860-1865
1865-1896
1920-1929
1906-1920
1904-1939

(forrás: Szentkereszty Tivadar
1934)

Klaubant Dávid
Balázs Sámuel

Szabó Elek 1947-1961
ig.h.: 1948-1955

Számborovszl<y Rezsől882-1889

(forrás: Egyházi iskolaszék iratai)

Szebeni jános
Szebeni László
Szöllősi józsef
Tfmár Mária
Tóth József
Tóth józsefné
Baán Klára
Újházi Béla
Varga józsef
Vass András
Végh Anta(
Vidosits Antál
Vonház józse!
Vörös ferenc
Vörös ferencné
Schéder Stefánia
Vörös júlia

1917-1938
1889-1895
1896-1902
1898-1904

1883-1894
1894-1901
1901-1906
1906- ?
1908-1911
1911

1902-1928

AZ IZRAELITA ISKOLA PEDAGóGUSAI
1883-1914

Pollákjakab
Sebes Béla
Gémes Mór
Lövy Ármin
Kreiner jakab
Técsői farkas

Kovács Mátyás 1929-1967
ig.: 1937-1948

Lombayné
Hajnal Katalin 1892-1897
Molnár józsef 1833-1844
Orbók Erzsébet l 940- 1946
Orból< jános 1904-1931
Orbók józsef 1912-1944

ig.: 1924-1944
Orbók józsefné
Belényesi Emilia 1904-1951
Palotai ferenc l 92 1- 1954

ig.: 1937-1948
Paróczai András 1844-1860
Paróczai Gergely 1941-1983
Rübl Rezsőné
Ludecher júlia
Sárhegyi Béláné
Szebeni Anna
Sárhegyi Károly
Schmidt Irma
Schmidt Lujza

új kcnyér ízc, lepergő könny sója,
öröm-kaca~ás, lelki I<ába-kő ...
Istcn jldiol)J Tc légy vé~~ső ,ílmunk.
s iVddékdinkbil szcbb Jövő l

Tím.Jr MMé

"7ülőföld 13ö!cső, majd koporsój
"drkcsilld~ d négy é~t,íj felőli

/\nYdnyclwd billyo~:ként jelöli
Tc' Vd~:y d léll hó s d 1,IVdszi zöld,

Pedagógusaink I.
Kedves Olvasók! Az idei Rózsahegyi Napok egyik fénypontja volt az is

kolában emléktábla-avatás és szentelés a pedagógusok emlékére az éppen
ötvenéves iskolaépületben.

Ezek az emléktáblák nemcsak az elhunytaknak állítanak emléket, hanem
azoknak az élőknek is, akik legalább öt évet dolgoztak ebben az iskolában.

Rendhagyó módon újságunk most nemcsak az elhunytaknak tiszteleg az
IN MEMORIAM állandó rovatunkban, hanem az élőknek is azzal, hogy két
részletben leközöljük az emléktáblák teljes tartalmát.

Az alapos kutatómunkáért köszönet illeti Ladányi Gáborné ny. igazga
tóasszonyt.

"A múlt tisztelete az a vallás, melyaz új nemzedék köteléke.
Ne veszítsünk semmit a múltból,
mert csakis a múJttal alkothatjuk a jövendőt!"

ENDRŐD
BELnRÜLETI ISKOLÁINAK PEDAGÓGUSAI

1730-2011

AZ ENDRŐDIRÓMAI KATOLIKUS
SZENT IMRE POLGÁRI FIÚiSKOLA

- legalább 5 év szolgálati idővel rendelkező - PEDAGÓGUSAI
1924-1948

Az első templom mellett! Iskola tanítói

A belteruleten lévő Iskolák
- legalább 5 év szolgálati idővel rendelkező - pedagógusai

AL ENDRŐDI
RÓMAI KATHOLIKUS ELEMI NÉPISKOLA

1130-1948
1929-1941
1936-1941
1931-1936

(Forrás: A római katolikus Szent Imre
poJgári fiúiskola évkönyvei)

ig.: 1930-1932
Dr. Maáczné
Truszka Irén
Magyari Anna
Stefán Béla
Dr. Szász Lajosné
janecsek Ilona 1924-1929
Walthier György 1932-1940

ig.: 1932-1940
Zeleziny Olga 1926-1934

A belterületi iskolák pedagógusainak tiszteletére avatott táblát Iványi László
plébános, tb. kanonok áldotta meg

Dr. Cseh józsef 1924- 1944
Dr. Csókási Béla 1926-1948

ig.: 1940- 1948
Csősz Mária Katalin

1941-1948
földváry Kálmán 1943- 1948

ált. isk.: 1948-1957
Dr. Hunya Sándor 1935- 1942
Iványi Gergely 1944- 1948

ált. isk. ig.: 1948- 1950
Koczkás Sándor 1924-1930

ig.: 1924-1930
Dr. Maácz jános 1929-1932

1893-1904
1880-1905

Szabó Eszter
Kovács józsef
Kovács Lajos

Veréb Mihály 1753-?
Georgius Kovalcsik 1766-1772
Koncz Ignácz 1772-1782
Hval Tamás 1785-1787

(Forrás: Historia Domus)

Hunya Irma
Hunya Lajos
Huszka józsef
Kalmár Ákosné
Schüszler Irén
Kiszely Róza 1889-1900
Klinghammer László

1934-1949
Klinghammer Lászlóné

1922-1947

Gábriel Irma 1940- 1970
Gyuricza Margít 1926-1936
Heffner Ferenc 1889- 1897
Homok (Horgos) Piroska

1935-1960
1928-1961
1926-1954
1803-1812
1934-1941

1945-1957

Zámbok István 1730-1733
Kovács András 1733-1736
Nida Petrus 1736-1741
Petrus Kelemen 1741-?
joannes Kovarczi? -1745

Berta János
Bohus Hermina
Dr. Borsi Vincéné
Finta jolán
Dienes Izra
Dienes Izráné
Zemplény Margit 1935-1957
Dinya Imre 1819-1833
Fehérváry Ferenc l 925- 1948
i~. Fehérváry Ferenc 1942-1951
földváry Kálmánné
fugli Mária 1946-1957

Alt Sándor 1812-1819
Andracsek Mária 1894-1899
Bálintfy Mátyás 1900-1906
Balla Mátyás 1860- 1892
Bencze Sándor 1882-1924

ig.: 1897-1924
1791-1830
1899-1917
1932-1951
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Szabó Béla

Májusi számunkban kezdtük el ismertető soro
zatunkat az endrődi, 1950-es évekbeli események
ről. Előző cikkünk témáját azzal a kérdéssel zártuk,
hogyan állhatott elő az a helyzet, hogya falunak
mintegy 40%-a nem szavazhatott az 1950. évi Tanács
választáson? Természetesen voltak kiskorúak is nagy
számban, nyilvánvalóan több ezren. De még mind
ég 1000-es számúnak tűnik a hiány. Ezt próbá~uk az
alábbiakban boncolni, magyarázatot keresni rá. A
kérdés nyitja az 1947. XXII. Törvénycikkben találha
tó, valamint az 1948-as kulákok megkülönböztetésé
ről szóló rendeletben,

Az egyik: Az 1947. évi XXII. Választójogi törvény
olyan kiegészítéseket tartalmazott, amely~k visszalé
pést jelentettek a korábbiakhoz képest. Ujabb kate
góriákat fogalmaztak meg a választójogból való kizá
rásra. A törvényi szűkités mellett a végrehajtás során
súlyos törvénytelenségek is történtek. A törvény
bővítette a választójogosultságuktól megfosztandók
körét. A laikus összeíró szervek a törvényben megje
lölt kategóriákon túlmenően is zártak ki szavazókat.
Az ideiglenes névjegyzékekről szóló, 1947 augusztusi
14-i jelentés 466 853 kizártról tudósít. A jogfosztás
ellen az állampolgárnak kellett fellebbeznie, és ok
mánnyal bizonyítania, hogyakizáró ok nem áll fenn.

A másik: 1948. június 26-án kormányrendelet
jelent meg, amely kimondta, hogy a 15 katasztrális
holdnál nagyobb és legalább 150 aranykorona jöve
delemmel rendelkező gazdálkodók mezőgazdaság

fejlesztési hozzájárulást kötelesek fizetni, Elsősorban

a középbirtokos parasztság körében meglévő felhá
borodás hatására 1949 tavaszán a mezőgazdaság-fej

lesztési adóra kötelezettek birtokl1atárát 25 holdra,
vagy 350 aranykorona jövedelemre emelték fel. Ez
a birtok, ill. jövede!emhatár lett az alapja az ekkor
kialakitott kuláklistáknak is, amelynek azonban köz
pontilag, csak az alapelveit állapították meg, de hogy
ki került rá, annak megállapítását a községi párt- és
tanácsvezetőkre bízták. Az osztályharc-elmélet miatt
a kulákra a falun szükség volt, könnyen megtörtént,
hogy helyét középparaszttal, vagy éppenséggel sze
gényparaszttal töltötték be.

Máris készen állt a lehetőség a Kommunista
Pártnak (MDP) nem tetsző réteg sanyargatására. A
kulákot "reakciósnak" tüntették fel, tehát megvon
hatták tőle a választási jogot. Hogyan is tudhatta
igazolni ellenkezőjét? Ha reklamált, esetleg még jól
meg is verték. A "bűnt" a családtagok is örökölték.
Nem ám csak azok, akik abban az időben hivatalo
san estek beje ebbe a rétegbe, hanem azok is, akik a
háború előtti vagyoni helyzetük szerint számítottak
kuláknak. De ide soroltak sok kereskedőt, iparos!,
"spekuláns" néven. Tehát itt lehet rátalálni az "eltűnt"

endrődi választókra.
Ezt a réteget aztán kikiáltották minden baj oko

zójának, és a legsúlyosabb atrocitásoknak is kitették
őket. Földjük nagy részét elvették, és a megmaradt
darabon 50%-kal többet kellett beszolgáltatni, mint
hasonló, de szerencsésebb földművesnek. Ezt nevez
ték "kulák adónak". Egyes esetekben a legszélsősége

sebb terheket rótták rájuk, amit természetesen nem
tudtak teljesíteni, és akkor jött a padlás lesöprés, va
gyonelkobzás, verés vagy börtön, Sok esetben se szó,
se beszéd, kitették a házukbó\, és mehettek lakni az
ólba, vagy idegenbe, gyári munkásnak. De még ott
sem volt nyugtuk, mert a helyi (endrődi párt) vezető

még oda is utánuk nyúlt, pl. a "kulákcsemetének" kel
lett fizetnie az apja adóját, nem tanulhatott tovább stb.

Az alábbiakban közlünk néhány eredeti doku
mentum "gyöngyszemet".
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JúNIUSI ÜNNEPEK JúNIUSI MISEREND

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

Ismét indítunkfelnőtt hittan sorozatot, rövid katekizmus formában.

l. szerda:
2. csütörtök:
3. péntek:
5. vasárnap:
6. hétfő:

8. szerda:
9. csütörtök:

ll. szombat:
12. vasárnap:
13. hétfő:
15. szerda:
19. vasárnap:
21. kedd:
22. szerda:
24. péntek:
26.~~s~~ap:
27. ,1etfo:
28. kedd:
29. szerda:
30. csütörtök:

Szent Jusztinusz vértanú
Szent Marcellinusz és Péter vértanúk
Lwanga Szent Károly és társai vértanúk
Urunk mennybemenetele
Szent Norber~ püspök
Prágai Szent Agnes
Szent Efrém diakónus és egyháztanító
Szent Barnabás apostol
Pünkösdvasárnap
Pünkösdhétfő

Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő
Szentháromság vasárnapja
Gonzága Szent Alajos szerzetes
Nolai Szt. Paulinusz püspök, Morus Szent Tamás
Keresztelő Szent János születése
Úrnapja
Szent László király
Szent Iréneusz püspök, vértanú
Szent Péter és Pál apostolok
A római Egyház első szent vértanúi

Endrőd

Június 5. vasárnap: 8-kor és 19 órakor
Június 12-13, 19, és 26 án vasárnap: 10, 19 óra

Hétköznapokon (csütörtök kivételével) reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Csak szeptemberben!

Hunya
Június 5. vasárnap: 10 óra

Június 12-13, 19, és 26 án vasárnap: 8 óra
Kedden, elsöpénteken és szombaton este 6-kor

A szombat esti előesti mise vasárnapi mise

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor, szerdánként este 7 óra

Kivétel június 26. (Úrnapja): 12 óra

Gyomai búcsú: június 18-án szombatonlO órakor
- a búcsú főpapja Ondavay Tibor pp. prelátus, esperes, mezőtúri
plébános

Hunyai búcsú: június 24-én szombaton 10 órakor
a búcsú főpapja Dr. Laurinyecz Mihály kanonok, orosházi plé
bános

A hét szentség: 1. A keresztség szentsége

Mi a keresztelés lényegi szertartása?
Eszentség lényegi szertartása a vízben való alámerítés vagy a víz fejre

öntése, miközben segítségül hívják az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek
nek nevét.

Szükséges-e a Keresztség az üdvösséghez?
A Keresztség szükséges az üdvösséghez

mindazoknak, akiknek hirdették az evangéliumot,
és lehetőségük van e szentség kérésére.

Lehet-e üdvözülni Keresztség nélkül?
Mivel Krisztus mindenki üdvösségéért meg

halt, Keresztség nélkül is üdvözülhetnek mind
azok, akik a hitért halnak meg (vérkeresztség).
a katekumenok, és mindazok, akik a kegyelem
indítására anélkül, hogy ismernék Krisztust és az
Egyházat, őszintén keresik Istent, és törekszenek
teljesíteni az 6 akaratát (vágykeresztség). Ami a
Keresztség nélkül meghalt kisgyermekeket illeti,
az Egyház liturgiájában lsten irgalmasságára bízza
őket.

Melyek a Keresztség hatásai?
A Keresztség megbocsátja az eredeti bűnt, az

összes személyes bűnöket és a bűnért járó bün
tetéseket; a megszentelő kegyelem által részesít

a szentháromságos isteni életben; a megigazulás kegyelmével Krisztus
és Egyháza tagjává tesz; részesít Krisztus papságában és megalapozza az
összes !<eresztényekkel való közösséget; megadja a teológiai erényeket és
a Szentlélek ajándékait. A megkeresztelt örökre Krisztushoz tartozik: meg
van jelölve Krisztus eltörölhetetlen pecsétjével (karakter).

Mi a Keresztségben kapott keresztény név jelentősége?

A név fontos, mert lsten mindenkit név szerint, azaz a maga egysze
riségében ismer. A Keresztséggel a keresztény az Egyházban megkapja a
saját nevét, lehetőleg egy szent nevét, hogy ő az életszentség példaképe
legyen a megkereszteltnek, és közbenjárást biztosítson számára Istennél.

Mik a Keresztség feltételei?
Az Egyház minden keresztelendőtő! megkívánja a hit megvallását:

felnőtt esetében személyesen tőle, kisgyermek esetében a szülőktől és
az Egyháztól. A keresztapának vagy keresztanyának és az egész egyházi
közösségnek sajátos felelőssége van a Keresztségre való fölkészítésben
(katekumenátus) és a keresztségi kegyelem és a hit kibontakozásában.

Ki keresztelhet?
A keresztség fölszentelt szolgái a püspök és a pap, a latin egyházban

l:::Eo---r-----~---.;':;oz;="!':"'"--:--r-..., a diakónus is. Szükség esetén bárki keresztelhet,
csak azt szándékolja tenni, amit az Egyház tesz. A
keresztelő vízet önt a keresztelendő fejére és el
mondja a szentháromságos keresztelő formulát:
"Én megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak
és a Szentléleknek nevében:'

Milyen nevei vannak a beavatás első szentségének?
A legfontosabb néva baptismus (fürdő) a szentség központi cselek

ménye miatt: "baptisare" ugyanis annyit jelent, mint vízben "alámeriteni".
Akit megkeresztelnek, elmerül Krisztus halálában és föltámad vele együtt,
mint"új teremtmény" (2Kor 5,17). Nevezik"az újjászületés és a Szentlélek
ben való megújulás fürdőjének" is (Tit 3,5), s"megvilágosodásnak'; mert a
megkeresztelt a"világosság fia" lett (Ef 5,8).

Milyen előképei vannak a Keresztségnek az
Ószövetségben?

Az Ószövetségben a Keresztségnek különféle
előképei vannak: a víz, az élet és a halál forrása;
Noé bárkája, mely a víz által ment meg; átkelés
a Vörös-tengeren, mely megszabadítja Izraelt az
egyiptomi rabszolgaságból; átkelés a Jordánon,
mely bevezeti Izraelt az igéret földjére, amely az
örök élet képe.

Mióta és kit keresztel meg az Egyház?
Az Egyház Pünkösd napjától kezdve szolgál

tatja ki a Keresztséget annak, aki hisz Jézus Krisz
tusban.

Ki keresztelkedhet meg?
A Keresztség fölvétele minden még meg nem keresztelt személy szá

mára lehetséges.

Miért keresztel az Egyház kisdedeket?
Mert az eredeti bűnnel születve szükségük van a Gonosz hatalmából

való szabadulásra, shogy átkerüljenek lsten fiai szabadságának országába.

Ki teljesíti be ezeket az előképeket?

Jézus Krisztus, aki nyilvános élete kezdetén
megkereszteltette magát Keresztelő Jánossal a
Jordánban; átszúrt oldalából a kereszten vér és
víz fo!yt ki, melyek a Keresztség és az Eucharisz
tia jelei; és föltámadása után ezt a küldetést bízta
apostolaira: "Menjetek és tegyetek tanítványom
má minden népet, és kereszteljétek meg őket az
Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében"
(Mt 28,19).
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Köszönet

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szü-
lőnek, akik gyermeküket iskolánkba íratták. Itt mondok köszö-
netet Bagi László úrnak is, hogy bemutatkozásunkat felvette, és
a Videokrónikában többször is leadta. Köszönet illeti meg a Hír6
internetes portált is, különösen Koloh Juditot és Cserenyecz
Renánát. És természetesen hálás vagyok kollégáimnak és tanít-
ványainknak is munkájukért, segítségükért.

Lukács László igazgató

Cseh Jánosné tanárnőnk a "Gyomaendrőd Város Nevelés-
ügyéért" kitüntető okJeveJet kapta. Gratulálunk neki'

Az osztálykirándulás

Egy szép pénteki napon, korán reggel összegyűitünk, hogy elindul
junk az osztálykjrándulásra.

Hosszú út állt előttünk Visegrádig, de végül megérkeztünk. Ott sok
érdekes játék és foglalkozás várt bennünket. Az egerészölyv rőptetés

után egy kis lovas bemutatónak lehettünk szemtanúi. Majd felmentünk
a Salamon-toronyhoz, és lovagi tomát csodálhattunk meg. Sajnos in
dulni kellett, mert a szállás már várt bennünket. Minden gyereket szét
osztottak a szobájába. A legjobb csak azután jött, az éjszakai kalandtú
ra. A szemünk megszokta a sötétséget, és a végére jól elfáradt minden
gyerek. Másnap a Duna vizén hajókáztunk. Gyönyörű kilátás táruit
elénk. A vise~rádi vár szintén lenyűgöző volt. Jött mindenki kedvence,
a bobozás. Olyan sokszor csúsztunk, hogy már nem is számoltuk a vé
gén. De menni kellett haza, mert már vártak otthon.

Az egész osztály izgatott volt, hogy végre találkozhassunk szüle
inkkel.

(/4. osztály tanuiri
""\

Fizika bemutató

2011. május 17-én - már harmadik alkalommal- emlékeztek Öv
eges Józsefre iskolánk flzikát szerető tanulói. A kísérleteiről híres tudós
tanár "útmutatásai"alapján a 7-8. osztályosok mutatták be kísérletei.ket
a fizika több területéről. Az érdeklődő szülők, kollégák, tanulók meg
ismerkedhettck sok érdekes természeti jelenséggel és természeti tőr

vénnyel. Láttunk táncoló szőlőszemet, üvegbe bújó tojást, lebegő lufit,
üvegből fe/fújódó léggömbőt. A látottak alapján van remény arra, hogy
tanuJóink megszeretik a fizikát, és érdeklődő, a természetet védő fel
nőttek lesznek.

Szervező és felkészítő tanár: Cseh Jánosné

i.ondon Bridge - országos döntő

20 ll. május 13-án péntekE'n rendezték meg a Műszaki Egyetemen
a három fordulóból álló angol nyelvi verseny döntőjét. Kmetykó Csaba
ötödikes tanuló 7., Szilágyi Melinda hetedikes tanuló 14. helyezést ért
el. Minden egyes megmérettetésen nyelv1:al1i kompetenciájuk magas
szintjéről tettek tanúbizonyságot. Rendkívül szép eredményükhöz gra
tulálunk, nagyon büszkék vagyunk rájuk.

Felkészítő tanár: l'asoláné Mucza Irén

Élményeink a nyíregyházi állatkertről

Május első hetében osztálykirándulást szerveztünk Nyíregyhá
zára. Az elsős gyermekek már előző nap izgatottan készülődtek a
nagy utazásra. Korán reggel gyülekeztünk a gyomai vas~tállomá

son. Nagy örömünkre még a nap is veröfényesen sütött. Utközben
kártyázással, társasjátékkal, zenehallgatással töltöttük el az időt. A
gyerekek egy részének már a vonatozás is nagy élményt nyújtott.
Fél ll-kor megérkeetünk avadasparkba. Testközelből láthattuk a
legkülönfélébb állatokat. A Zöld Piramis ócenárium látványa ma
gával ragadott bennünket a tenger világának birodalmába. Kar
nyújtásnyira úszott tőlünk a cápa, rája, csikóhal, medúza, polip.
Hűsítőként elfogyasztottunk egy gömb fagyi t. Fáradtan és élmé-
nyekben gazdagon tértünk haza. _

Szabóné Vaszkó Eva és Fekécs Edit
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CAFASS~ SZElVI' JÓZSEF pap
Unnepe: június 23.

*Castelnuovo d'Asti, 1811. január 15.
+Torino, 1860. június 23.

Don Cafasso 1811. janu
ár 15-én született ugyan
abban a faluban, mint Don
Bosco, jámbor négygyenne
kes családban, a nővére,

Marianna Boldog Allamano
József édesanr.ja, aki rend
alapítóvá vált. Abban a kor
ban élt, amikor Piemont
számos problémával küz
dött, ugyanakkor sok szent
született, akik Krisztus és
a szegények iránti szeretet
révén kapcsolódtak egy
máshoz: Isten kegyelme
tudja, hogyan vesse el és
gyarapítsa a szentség mag
jait.1833 őszén pappá szen
telték, képzésének kiegé-

szítésére Torinóba ment.

Miután Don Cafasso belépett a torinói konviktusba,
nem is hagyta el többé azt. A fiatal papok képzésének
szentelte mao"át, morális teológiát tanított és sokat
gyóntatott. A börtönökben sínylődőrabok között látott
el papi szolgálatot, különös részvétet érzett Cafasso a
fegyencek iránt; buzgón látogatta és papjaival is látogat
tatta ó"ket. Az elítéltekró1 való gondoskodása miatt so
kan az "akasztófák papjá"-nak nevezték. Hatvannyolc
halálraítéltet kísért el utolsó útján, és valamennyiüket
olyan jól eló"készítette a halálra, hogy n~oy nyugalom
mal és Isten akarata iránti teljes megadással haltak
meg. Tőle származik ez a csodálatos imádság: "Uram,

Istenem, már most teljes megadással és készséggel
elfogadom a halál bármilyen fajtáját minden aggodal
mával, szenvedésével és fájdalmával együtt úgy, amint
neked tetszeni fog."

A kezdeteh.-t.ó1 fogva segítette Don Boscót anyagilag
és lelkileg, 1841 és 1860 között ő volt a lelkivezetQie.

A szeminarista Giuseppe Cafasso egy mondása eltö
rölhetetlen benyoIl).á.st gyakorolt Bosco Szent Jánosra:
,,Aki pap lesz, az Urnak adja magát, ezért senuni sem
köti e világhoz, c98k Isten nagyobb dicsősége és a lel
kek üdvössége." Igy megértjükjelmondatát is: "Szent
nek lenni, hogy a mennybe jussunk, és lehetőlegsoka
kat m ®nkkal .gyünk. "

18~. június~-án hunyt el, 49 éves korában. A te
metésén Don Bosco mondta a búcsúbeszédet, a kiváló
papi élet példájaként állítva őt a többiek elé. Papok ta
IÚtója volt, keresett gyóntató és lelkivezető, a keresó"k
nek utat mutatott, vigasztalta a haldoklókat, mindenki
barátja volt.

1947. június 23-án XII. Pius pápa avatta szentté.
A papok évében XVI. Benedek pápa is beszélt a

Don Cafasso és Don Bosco között fennálló lelki kap
csolatról.

"Bosco Szent János életének minden alapvetődön
tésében kikérte Don Cafasso tanácsát, de Cafasso so
sem törekedett arra, hogy Don Boscót mint tanítványát
kezelje és ,saját képére fonnálja'. Don Bosco pedig
sosem utánozta Don Cafassót; a kiváló papi erények
modelljeként jellemezte, de a saját személyes hajlama
és egyéni hivatása szerint. Ez volt a jele a lelkivezető

bölcsességének és a tanítvány intelligenciájának. Don
Cafasso tiszteletben tartotta Don Bosco személyisé~ét

és segített neki, hogy a maga számára értelmezze ls
ten akaratát. "

"Értékes lecke ez mindazok számára, akik a fiatal
korosztály oktatásában és nevelésében vesznek részt,
és emlékeztet bennünket arra, mennyire fontos az
olyan lelkivezető az életünkben, aki segít megérteni,
mit vár tőlünk Isten. "

ÖTVENÖT ÉVE SZERETETBEN, BOLDOGAN...

AMIT ISTEN EGyBEKÖTÖTT....
azt ember szét ne válassza!

Ez teljesedett be SZAKÁLOS TIBOR és OLÁH MÁRIA életében.
Ötvenöt évvel ezelőtt kötöttek házasságot az endrődi templom
ban.... és most ötvenöt év után is eljöttek, hogy hálát adjanak Is
tennek azért, hogy megsegítette őket 55 éven át.

A plébános Lukács evangéliumából a tíz leprás történetére ala
pozta a hála gondolatát. A tíz meggyógyultból egy tért vissza Jé
zushoz megköszönni a gyógyulását - és ennek az egynek külön is
kihangsúlyozta az Úr, hogy "Kelj fól, menj! Hited meg$Yógyított
téged!" E hálát adó párnak is volt mit megköszönnie az Urnak. Ve
lük volt Isten gyógyító és megőrző kegyelme!

Isten segítse őket továbbra is!
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folytatás az 1. oldalról tanára. Fő kutatási
területe az Oszmán

Birodalom múltja, és a magyar-török kap
csolódások történelme. Munkáját Törökor
szágban és Ausztriában is végzi. Az egyetemi
hallgatók kedvelt és nagyra becsült tanára,
aki nem mellesleg 4 fiú édesapja.

Átadom a szót Benke Győzőnének aki
50 évvel ezelőtti iskolás emlékeit idézi fel né
hány gondolat erejéig.

(Beszéde alább olvasható)

50 évvel ezelőtt kezdődött el az oktatás
itt, az endrődi ligetben.

Engedjék meg, hogy néhány mondatban
felidézzem ennek a történetét.

Az iskolát 1943-ban kezdték el építeni
lakossági és egyházi adományokból bentla
kásos népfőiskola működtetése céljából.

Még csak a falak álltak, amikor 1944 nya
rán közbejött a háború, és az építkezés ab
bamaradt.

15 évig állt ebben az állapotban az épület,
amikor a megyei tanács állami finanszírozás
ból befejezte az építkezést.

1960-ban átadták a 4 tantermes iskolát,

amelyben a 7., 8. osztályos tanulók kap
tak helyet. Ez volt az első iskolaépület itt az
endrődi ligetben.

Az évek során sok változás, átszervezés
történt, végül 4 alsó tagozatos osztály és 2
irodahelyiség volt benne. 2005-ben pályázati
forrásból felújítottuk, korszerű szaktanter
meket alakítottunk ki, így jelenleg ez a rész
az épületegyüttes legkedveltebb része.

A belterületi iskolák történetéről bővebb

tájékoztatást hallhatnak vendégeink Ladányi
Gáborné, iskolánk előző igazgatója előadá

sában.

Iskolánk tanulói névadónkra emlékez
nek. Csüllög Zsófia, Munkácsi Richárd,
Hegedűs Zoé, Vaszkó Áron. Felkészítőjük:

Komóczi Attiláné
Énekel: Kéri Éva, Vári Edina, Varga Rita,

Pádár Bettina, Bélteki Renáta, Forgács Ge
novéva.

Az énekesek felkészítője: Nagy Ildikó.

Rózsahegyi Kálmán életéről egy filmet
készített Giricz László, állandó előadónk,
ami a délelőtti program részeként megte
kinthető.

Márton Gábor, iskolánk egykori tanítója
írt egy könyvet Rózsahegyi Kálmánról, ami
1997-ben jelent meg. A könyv hamar elfo
gyott, évek óta kézről kézre adjuk a meglévő

példányokat. Több évi tervezgetés után végre
sikerült újra kiadni, a rendezvényen bemu
tatjuk, és itt az iskolában meg is lehet vásá
rolni, ajánlom mindenkinek a figyelmébe.

2001 óta áll az iskola bejáratánál Rózsa
hegyi Kálmán mellszobra, Mihály Bernadett
alkotása.

Felkérem László Zoltán és Nemes Zita 8.
osztályos tanulókat, helyezzék el a megemlé
kezés koszorúját a szobor talapzatánál.

Kedves Vendégek, Kedves Gyerekek!
Reményeink szerint az elkövetkező na

pok programjai erősítik az iskola közösségét,
az együvé tartozás érzését, elősegítik az isko
la által felvállalt értékek közvetítését.

Hozzájárulnak a körülöttünk lévő világ
megisme:.éséhez, és az abban való eligazo
dáshoz. Oszintén remélem, hogy mindenki
talál kedvére való programot, és kellemesen,
hasznosan tölti el a következő 2 napot.

Farkas Zoltánné igazgató

Köszöntő Rózsahegyi Kálmán halálának és Iskolánk
50. évfordulójának alkalmából a megjelenteknek:

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a ma itt egybe
gyűlteket, Igazgatónőt, tanárokat, diáktársakat, vendé
geket. Török Magdi /Baba/ vagyok, s meghatottan állok
itt előttetek...

Fél évszázada hogy, birtokba vettük e csodálatosan
szép új modern iskolá'., és innen ballagtunk elSO éve
a nagybetűs ÉLET-be! - Mi, kik mára már "Öregdiákok"
lettünk...

Tisztelet, megbecsülés övezte tanárainkat, szülein
ket és egymást, voltak persze diákcsíny-tevéseink, mint
minden egészséges gyereknek...

Ha ma belegondolok, elszorul a szívem, mekkorát
változott fél évszázad alatt az élet, a világunk ... Minden
tiszteletem és nagyrabecsülésem a mai tanároknak, akik
elhivatottságból próbálják a gyermekeknek átadni a
tudást és a közösség összetartó erejének fontosságát.
Osszehasonlítom gyermekeink, unokáink diákéveit a
mienkkel és a változás szembetűnő ...

A rohamos fejlődés sok csodát adott nekik, de az
igazi játék örömét, a családi fészek melegét, az iskola összetartó erejét,
barátságokat nem látom olyannak, mint mikor mi voltunk gyerekek. Sok
szor nosztalgiázom.

Ha vissza lehetne forgatni az idő kerekét, szívesen megmutatnám
unokámnak - gondolom ezzel Ti is így vagytok -, hogy milyen csodálatos
játék volt a Körös partján bogarászni, szánkózni az ártérben, csúszkáini
a Holt Körös jegén, a ligeti pályán focizni, vagy aKisszabóban pecázni,
fürödni ... és sorolhatnám.

Mi még igazán tudtunkjátszani és örülni, szerettünk olvasni, hisz ren
geteg érdekességet tudhattunk meg a könyvekből.

Különös, de soha sem unatkoztunk...
Ha szüleink korholtak, s azt mondták:"bezzeg az én időmben ..." azt

nagyon nem szerettük, pedig időnként én is rajtakapom magam, hogy
belekezdek... majd elnevetem ...

Szorgalomra, tisztességre neveltek az iskolában e falak között, s ott
hon is. Ezt mi öreg diákok egy életre megjegyeztük. Próbáltunk példával
elől járni tisztességből, munkából jelesre vizsgázni, s amit tudtunk to
vábbadni utódainknak!

Mikor 17 évesen elhagytam a szülői házat, eszembe jutott a balIa
gáson a Borbély Sándor igazgató bácsitól jó tanácsként kapott útravaló.

Szüleimtől is a tarsolyomba a tisztességet, szeretetet, embertársaim
megbecsülését vittem az utamra.

Az tlet maga az utazás, melyben nem a megérkezés, hanem az út a
fontos, ennek felismeréséhez sajnos kissé meg kell öregednünk...

Azzal engedtek utamra, hogy álljam meg a helyem, bárhová is vet a
sorsom.

Az Élet mindig sok próbatétel elé állítja az embert.
Azt, hogy hogyan álljuk meg a helyünket, s hogyvizsgá
zunk az Élet Iskolájában, ez csak később "erül ki!

Ha kiálljuk a próbákat, akkor emelt fővel állhatunk
tisztelegve mindenki által szeretett Iskolánk, s Névadója
előtt, aki a szép magyar beszéd apostola volt, megállta a
helyét a MAGYAR NEMZETI SZfNHÁZBAN is, nem is akár
hogyan, hiszen olyan Tiborc, mint Ö, soha tőbbé nem
volt színház színpadán ... Eljöttünk, hogy lerójuk hálán
kat a még élő tanárainknak, és tisztelettel adózzunk a
már elköltözöttek emlékének.

Eljöttünk, hogy újra megismerjük egymást! '- mi,
akik elsőként ballagtunk ebből a csodálatosan szép mo
dern, gyönyörű környezetben lévő iskolából.
. Eljöttünk, mert az ÉLET-ben a gyökerek a legfonto
sabbak. Mi jó alapokat kaptunk itt ebben az iskolában
tanárainktól, s otthon drága jó szüleinktől.

Azt gondolom nekünk, öregdiákoknak a gyökereink
jó talajba mélyen nyugszanak.

Szüleink - elhunyt tanáraink biztos nagyon büszkék
lennének ránk, ha itt állhatnának velünk együtt és örül

hetnénk egymásnak.
Tisztelettel adózunk a már elköltözött diák-játszótársaink emlékének,

Ök is velünk vannak, biztos fentről látják, hogy így együtt, boldogan ün
nepelünk.

Ha végignézek magunkon, az elmúlt 50 évben alig változtunk vala
mit ... vagy mégis? - nem hiszem, akik erről a szent helyről származnak,
itt születtek, éltek családjaikkal, egy életre magukkal vitték ennek a hely
nek a szellemét, amit itt megtanultak. Endrődnek varázslatos légköre
van, ami az életemet át- meg átlengte, s teszi ezt mind a mai napig is ...

Az Élet sokunkat szanaszét szórt, de a gyökereinketmegőriztük, ha
emlékezni kezdünk, mindig - és egyre jobban - a szü!őfalunkba térünk
haza.

Mikor a meghívó levelet kézhez kaptam le kellett ülnöm, és remegő

kézzel bontogatva az elmúlt életem köszönt vissza. Annyi emlék, élmény
rohant meg, hogya torkomba gombóc költözött.

Gondolom, Ti is így vagytok ezzel, hiszen minden embernek az Anya,
az anyaföld adja az életet és azt a szeretetet, amit soha, míg élünk nem
feledhetünk ...

Becsüljük meg, mert nagyon szerencsések vagyunk!!1

Szeretném azzal befejezni kicsit hosszúra sikerült mondókámat, hogy
kimondhatatlanul örülök NEKTEK, s annak is, hogy itt lehetek, köszöne
tem és hálám érte MINDAZOKNAK, akik ezt lehetővé tették, hogy mi 50
évvel ezelőtt innen elballagott öreg diákok most itt együtt lehetünk.

KÖSZÖNÖM, hogy meghallgattatok.
Endrőd, 2011. május 13.
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Trianon után megváltozott Endrőd gazdasági és kulturális képe

Egy éve szabadon emlékezhetünk meg a trianoni tragé
diáról, mert június 4-ét a Trianoni békediktátum napját em
léknappá nyilvánították.

A 20. századot hazánk történelmében csupa fekete betű

vel kellene megírni, hiszen a gyász évei mindig vissza-visz
szatértek ebbe a századba. A 19. században elindult óriási
fejlődési folyamat Endrődön is éreztette hatását, hiszen a
gazdálkodási struktúra, a technikai újítások és a falu képé
nek megváltozása az endrődi parasztpolgár kialakulását je
lezte. Ebben az időszakban épültek a módos parasztporták
impozáns házai, a malmok és más ipari épületek. Majd a
20. századba lépve, az első világháború szomorú vége de
rékba törte ezt a fejlődést. A békediktátum döntése alapján
Magyarország elveszítette területének csaknem 70%-át. Az
összetörpült vidék már nem volt képes sem gazdaságilag,
sem morálisan egészségesen működni. Endrőd és a béké
si térség szempontjából is gyökeres változásokat okozott
az elcsatolás. Az addig centrum helyzetű körös vidék pe
remterületre szorult és az országhatárokon kívülre rekedt
vidékek hermetikusan elzáródtak az anyaországtól. Endrőd

esetében mind gazdasági, mind ku:turális és vallási téren
beszűkülést jelentett. A Nagyváradi Egyházmegye legszél
sőbb bástyáját jelentő Endrőd más egyházmegyéhez került.
A korábbi kulturális és gazdasági kapcsolatok megszűntek.

A térségünk a határmódosítás előtt a nagyváradi térség
hez tartozott. Ha Gyomán felültek nagyanyáink a vonatra
egészen Nagy-váradig utazhattak, sőt arra is sikerült ada
tokat gyűjteni, hogy termékeikkel kijártak a váradi piacra és
gyakran voltak vendégei a Félix fürdőnek. Ugyanúgy a Várad
környéki gazdálkodók árui megjelentek az endrődi vásárban
is. Tehát a korábbi időszakban élénk gazdasági mozgás volt
térségünk és a Partium települései között. Az endrődi vá
sár jelentőségére is fel kell hívni a figyelmet, ugyanis fontos
árucsere pontja volt az erdélyi állatkereskedelemnek. Az
olcsó lábasjószágok nagy része az endrődi vásárban talált
gazdát, majd innen hajtották lábon a Felvidékre és a nyugat-

A nagyváradi híres kanonoksor

Nagyváradi Szent László székesegyház
európai vásárokra.

A vallási élet szempontjából is nagy törést jelentett a ha
tármódosítás. Az endrődi katolikusok az erdélyi búcsúkba
és szakrális központokba zarándokoltak el. Máriaradna,
Csíksomlyó voltak az elsődleges zarándok célpontok. Az
egyházmegyén belül Endrődöt nevezték a nagyváradi egy
házmegye gyöngyszemének. Igen sok pap került Endrődről

magas tisztségbe Váradra. A buzgó hitéletéről híres Endrőd

méltán viselte kitüntetett helyét az egyházmegyén belül.
Összefoglalva láthatjuk, hogy a Trianoni határmódosítás

előtt falunk élén kapcsolatot ápolt a Partium településeivel,
elsősorban Nagyváraddal. Hamarosan megnyílhat a határ
ujra hiszen Románia felvételével az Európai Unióba a két
ország közötti elválasztó vonal is je/képessé válik. A lehető

ség, hogy újra felismerjük a korábbi lehetőségeket, melyek
Békés megye és a Partium vidékének kapcsolatából ered
segít feledtetni azt a példátlan tettet mellyel gátat vontak a

.több száz éves hagyományok közé. Ebben a szempontból
Gyomaendrődnek (Endrődnek) is nagy lehetőségei van
nak, csupán értékelnünk kellene azokat a pontokat, me
lyek történelmünk során összekötöttek bennünket. Ennek
szellemében emlékezünk június 4-én az endrődi katolikus
templomban és 5-én a református templomban a Trianoni
emléknapra.
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"Egy nyughatatlan cselekvő ember" - Papp Zsigmond önéletrajza I.

Miután éppen napjainkban zajlik Papp Zsigmond hagyatéka
körüli méltatlan egyezkedés, úgy döntöttem, hogy önéletrajzának
birtokában lévő másolalából közreadok a Tisztelt Olvasóknak rész
leteket okolásul. Számos ismert, tanulság van benne a korabeli
gyomai 19. sz. végi - 1950-es évekig - parasztpolgári életről, a kö
zösségért önzetlenül cselekvő ember s emberek életéről (önzetlen,
azaz mindenféle díjazás nélkül a közösségi érdekekért munkálko
dó).

Születtem Gyomán 1888. év június 25-én Rákóczi út 30. sz.
alatti házban. Szülőházam egyszerű nádas 2 szoba-konyhás alföldi
parasztház volt. A ház véginél kint az utcán volt egy rendkívül nagy
jegenye nyárfa, de már akkor is nagyon öreg volt töredező ágakkal.
Bármerre jártunk a közösségben, minden felől lehetett látni, olyan
magos volt. A legrégibb idő, amire gyermekként visszaemlékszek,
1890-es évek eleje. 1891. januárban elég sok hó volt. Csapó János
anyai nagyapám akkor a Rákóczi utca 16. sz. alatti házzal szem
ben lakott, nagyanyámmal együtt, mint Csapó Mihály nagybátyám
örököse (Szaniszlai Zsuzsánna feleségével házasságuk gyermek
telen maradt). Ezt a házat Csapó Mihály késöbb a ref. egyházra
hagyta iskola céljára (sokáig az is volt, míg az 1990-es években
magánszemély vette meg, aki az adományozást megörökítő már
ványtáblát leszerelte).

Miután nagyapámék gondozták az öregeket, mint gyermek e
háznál sokat tartózkodtam. Ez évben halt meg Csapó Mihály "ides
bácsi" (Gyomán igy neveztük a szülők, nagyszülők fitestvéreit, a
nőket pedig "ides néninek"), erre világosan emlékszem. Amikor a
koporsót a gyászkocsira tették s megindultak a temetőbe, mint gye
rek a kocsi után szaladtam, de nem jutottam messzire, mert roppant
nagy hó volt, s a hóból hányt gát meghaladta az én magasságomat
és elakadtam. Egy idős bejáróasszony, Zsófi néni fogott el, s vissza
vitt a lakásba. Még arra is emlékszek, hogy aznap este nagy halotti
tor volt. Nagyszámú rokonság volt jelen. Nagyapámon kivül még 18
örökös volt; ez ugyan már később felnőtt koromban tudtam meg.
Nagy vacsora volt. Apám, idősebb Papp Zsigmond állandóan hord
ta a bort, még akkor sok bor termett Gyomán, még akkor a filoxera
ismeretlen volt itten. Ettek, ittak s vitatkoztak az örökségen. Köz
ben megállapodás is történt, mert írásokat is csináltak és aláírták.
Visszaemlékszek az elhunyt ides bácsira is, közepes magasságú,
igen sovány határozott, parancsoló modorban beszélő ember volt.

A községnél mint bíró, az egyháznál mint kurátor több ciklusban
is szerepelt, de még a megyénél is ismerték. E háznál későbbet is
sokat tartózkodtam, tán többször voltam itt, mint otthon. Szép nagy
szobák voltak s szerettünk ott lenni. "Idesnénire" meg már még job
ban emlékszek, ki több évvel túlélte férjét, "idesbácsit" sőt még a
halálára is emlékszek. Mint beteges öregasszony tolószékben ült
egész nap. Az egyik szép napos délelőttön az ebédlőben voltunk,
mint rendesen, itt voltunk legtöbbet, mert ez volt a legtágasabb szo
ba. Nagyanyám tésztát gyúrt. "Mit főzöl, Lídia" kérdezte idesnéni,
"túrós tésztát" felelte nagyanyám "Jó! De nékem csipegetett galus
kával főzzél, most még alszok egy keveset, mert olyan álmos va
gyok, ha megfőtt majd keltsél fel." Idesnéni el ís aludt"hamarosan.
Mikor az ebéd elkészült a nagy asztalra lett tálalva. Idesnéninek

HELYREIGAZíTÁS

Az előző számunk írásának címe helyesen: "Nyílt levél,
avagy gondolatok a gyomai Papp Zsigmond-hagyaték
sorsáról" és nem "nagy gondolatok", ahogy az tévesen
megjelent.

A cikkben, fölülről számított harmadik bekezdés harma
dik sorában nem "Munkácsi László és Futó Ilona özvegye",
hanem "Munkácsy László Futó Ilona özvegye".

A Szerző és az olvasók szíves elnézését kérjük.

nagyanyám tett egy tányérba és oda ment hozzá; "Na! [des, ébred
jen fel, itt van az ebéd s ebédeljen meg, "míg el nem hűl". De bizony
ídesnéni nem mozdult, a kezit megérintette nagymama, akkor vette
észre, hogy halott. Elaludt örökre. Azóta sem láttam olyan szép ha
lált, csak elaludt.. ült a karosszékben, ölbe tett kezekkel aludt szé
pen. A bal kezefejin egy nagy véraláfutásos kék folt volt, feltünően

meg látszott. Ennek pedig a története a következő volt; Az. öcsém
igen élénk gyerek volt (Papp László), ő is itt tartózkodott legtöbbet.
Egy alkalommal reggeliztünk. Volt egy szép porcelán csupor, sár
garigó vo.lt ráfestve, ezt ő mindig magának követelte: ez alkalom
mal is hozzákapott, és a tej kiömlött, a csupor pedig eltört. Öcsém
látta, hogy baj van, az ídesnéni ölébe menekült. Nagymama Lacit
mindenképpen meg akarta verni.

Az ütés véletlenül ídesnéni kezét érte, amint az öcsémet védte
volna. Nagy kék folt lett az ütés helyin, amely aztán nem gyógyult
meg, mindig meglátszott még halála napján is. Miután ídesnéni ha
lála után a ház iskola céljára az egyházé lett, nagyapám megvásá
roita a vele szemben lévő 16. sz. házat, édesapám meg amellette
lévő 14-es számú házat. Ezen házak még most is tulajdonunkban
vannak. [gy aztán a két család egymás mellett lakott. Hatan VOl

tunk testvérek, de csak én és Laci öcsém maradtunk életben, a
többiek kicsi korukban torokgyikban haltak el. Akkoriban rengeteg
gyerek meghalt ebben a betegségben. Én is már kísérleti nyúlnak
lettem szánva, házi orvosunk Dr. Eisler Vilmos, késsel vágta fel a
torkomat, azzal a tudattal, hogy vagy sikeröl vagy nem. Sikerült,
megmaradtam!, az orvos egész életemben figyelemmel volt reám.
Én is hálával gondoltam mindég reá.

Nagyapámat nagyon szerettem, azért én többnyire ott is tar
t6zkodtam náluk. Nyáron mindég vele voltam a tanyán. :(anász
kodtam. Fizetésem volt egy pár bocskor, egy karikás ustor, egy
kivarrott bekecs. Az öcsém kanászkodásra nem volt kapható. Bár
neki is meglett ígérve minden. Elvben el is lett határozva, hogy
váltjuk egymást, de Laci nem volt hajlandó. Történt egy délután s
ebből vita támadt - nagyapám is bekapcsolódott a vitába, a Loci
parancsot kapott, hogyeressze ki a disznókat legelni, de ö kijelen
tette, hogy nem. Még azt is hozzátette, hogya "szentnek sem!" - ez
volt a szava járása - nem ereszti. Nagyapám a visszafeleselésért
nagyon megharagudott, elővett egy ostort, hogy Lacit megveri. De
ez futásnak eredt! Nagyapám utána, közben a felkötött gatyaszára
(nyáron fehér kendervászon bő gatyába, ingben jártak) leoldódo',~,

megbotlott, elesett ... Rendesnél magasabb, 100 kg körüli súlyú
ember volt, s nagyon megütötte magát. Laci öcsém mikor ezt meg
látta, gondolta ennek fele se tréfa, Gyomának vette az irányt. Hat
hét éves lehetett ekkor. A tanya meg úgy 10-11 km-re lehetett a
községtől. Nagyapámnak súlyosabb baja nem lett, csak a lábát
fájlalta sokáig.

Estefelé nagyapám felküldött apaIIásra kisgalambokért, lement
a nap, mire a vacsora megfőtt. Megvacsoráztunk. Vacsora után
mindjárt lefeküdtem. Még nem aludtam, mikor elmulóan hallom:
"nagyapám", ez többször ismétlődött a tanya megetti tengeriből. Az.
öcsém hangja volt. Nagyapám is meghallotta; "Mit akarsz, fijam?"
kérdezte tőle, "bemennék", "hát csak gyere" volt a válasz. Ez a pár
beszéd folyt egy darabig, a vége csak az lett, hogy öcsém bejött
a tanyába. A tanyától kb. 6 km-re volt egy nagyobb tanyacsoport,
ahol sok kutya volt. Ezek zavarták vissza, meg már nagyon éhes is
volt. Nyugodtan megvacsorázott. Vacsora után egy váratlan pilla
natban nagyapám megkapta a kabátjánál fogva, a nála lévö szíjjal
jól megrakta. Aztán ment nagy sírások között aludni. Többet nem
kapott ki, de én még szidást se kaptam tőle soha. Nagyon jé ember
volt. Kellemesen el lehetett véle társalogni, fiatalságról a múltról."
(Zárójelben a közreadó magyarázatai)

Közreadja:
Cs. Szabó István
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Labdarúgó hírek a Megyei I. osztályból

~ A Gyomaendrődi FC Iabdarúgói folytatták
JI""':- szereplésüket a Megyei 1. osztályú labdarúgó

bajnokság tavaszi szezonjában. Az ebben a hó
napban lejátszott mérkőzések idegenbeli sike
reket hoztak, így sikerült javítani a csapatnak
a tavaszi mérlegén, de ahátralévő mérkőzések

még nagy csatát ígérnek a biztos Megyei L osz
tályú tagság megtartása érdekében. Lejátszotta a
csapat a kedvezőtlen időjárás miatt a tavaszi első

fordulóból elhalasztott mérkőzését a Szeghalom
;~ellen is. Játszottunk zártkapus mérkőzést is a
't~MÁV ellen, ugyanis rendbontás miatt egy mér

kőzéses eltiltást kaptak a megyei szövetségtől.
Következik a bajnokság véghajrája, ahol méa ne

héz mérkőzések várnak csapatunkra, a biztos bennmaradás érdekében.

A lejátszott mérkőzések eredményei:

2011. 04. 30. Gyomaendrődi FC - Szeghalmi FC O: l
Ifi.: 2: O G.: Dávid L, Csapó Zs,

A középiskolai ballagások miatt e héten szünetet terveztek a bajnok
ságban, ezzel szemben a kora márciusi időjárás nem tette lehetővé a 17.
forduló lejátszását, így az akkori mérkőzések kerültek megrendezésre
ezen a hétvégén. A jó erőkből álló vendégek ellen izgalmas, élvezetes
játékot hozott az első félidő. Helyzetek adódtak mindkét oldalon, de
azok ki is maradtak, így az első félidő döntetlennel zárult. A második
félidő közepére csapatunk elfáradt, nem bírta a vendégek által diktált
tempót, csak a védekezésre összpontosított. Sajnos a vendégek fólénye
a mérkőzés legvégén góllá érett, így győztesen hagyták el a játékteret. A .
mérkőzést hűen tükrözi a hazai edző véleménye: "A hetvenedik percben
leesett a lánc a bicikliről, a Szeghalom örökhajtóssal volt, be is daráltak
egyet:'

2011. 05. 08. Bcs. MÁV SE - Gyomaendrődi FC l: 2
G.: Tanács Z., Molnár T.
Ifi.: 2: O G.: Bukva T., Csapó Zs.

Rendkívül jól indult a mérkőzés, hiszen már az első percben meg
szereztük a vezetést a nagyon fontos találkozón. A vezetés tudatában
visszább állt csapatunk, hagytuk az ellenfelet kibontakozni. A nagy óva
tosság megbosszulta magát, hiszen egy baloldali beadást egyik védőnk

levett a hazai csatárnak, aki azonnal kiegyenlítette a mérkőzés állását.
Sőt l perccel később jöhetett volna már a vezető hazai találat is, de ka
pusunk szép mozdulattal hárított. A 20. percben újra támadásba lendül
tünk, amelynek végeredménye újabb gól, és ismét vezettünk. A második
játékrészben mindent elkövetett a hazai csapat az egyenlítés érdekében,
de kapusunk bravúrok sorozatát bemutatva bámulatosakat védett, így
nagyban hozzájárult győzelmünkhöz. A hazai csapat 2-3 percenként
alakított ki helyzeteket, mi pedig csak a kontrákban bízhattunk. További
találat nem született a mérkőzésen, így az első félidő elején kialakult
eredmény maradt a végéig, azaz idegenben szereztünk győzelmet.

2011. 05.14. SZABADNAP
A Megyei 1. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenöt csapattal indult a

2010-11. évadban, ezért minden csapat egy alkalommal szabadnapos a
bajnokságban.

20 ll. 05. 22. Füzesgyarmati SK - Gyomaendrődi FC l : 2
G.: Toldi B., Werle T.
Ifi.: l: 2 G.: Csapó Zs., Gábor V

Az első játékrészben leginkább a keménység dominált a mérközé
sen. Helyzetek maradtak ki mindkét oldalon, de ebben a hazaiak voltak
fölényben a mi szerencsénkre. A félidőre így O-0-lal mehettek a csapa
tok, igazán egyik fél sem szolgált rá a vezetésre. A második félidőben

mindkét csapat nyerni akart, több helyzetet láthattunk, és nem mellesleg
3 gólt. A hazaiak szerezték meg a vezetést, a védőink közül kilépő csatár
kapusunk mellétt lőtt a kapuba. Ezután jobban erőltettük a támadáso
kat, így fennállt a veszélye· a második hazai találatnak is, ám ez végül
elmaradt. A mérkőzés vége felé elfáradt a Füzesgyarmat, a mi kontráink
egyre veszélyesebbek lettek. Az erőfeszítések után a 80. percben egyen
lítettünk, majd 5 perccel később a győztes gólt is sikerült megszerezni
a Gyomaendrődi FC csapatának. A végjátékban mutatott szervezettebb
játéknak köszönhetően sikerült ismét idegenben győzni a csapatnak.

Magyar Kupa eredmények:

20 ll. 04. 13. Szarvasi FC II. - Gyomaendrődi FC l: 4
G.: Csapó Zs., Farkasinszki L., Werle T.(2)

A második félidőben rúgott gólokkal magabiztosan nyertük meg a
mérkőzést, és jutottunk tovább az alacsonyabb osztályú ellenféllel szem
ben.

20 ll. 05. 04. Gyomaendrődi FC - Szarvasi FC 2 : 5
G.: Toldi B., Werle T.

Az NB-III- as csapat második féli dei meggyőző játékával megérde
melten győzőtt és jutott tovább a kupában.

További sikeres szereplést kivánunk labdarúgóinknak!
Fülöp Zoltán

20 éve történt
A Barátság SE életéből"'.

A 90-es évek elején, a Rendszerváltást követő években városunk la
kosságának életében jelentős változások mentek végbe. Sorra szűntek

meg a TSZ-ek, könnyűipari üzemeink felszámolás alatt álltak, ezáltal a
munkahelyek sorra szűntek meg, vagyelőnyugdíjba küldték'a munka
képes embereket. Közéleti vagy kulturális programok alig voltak. Ilyen
körülmények között a Barátság SE megalakulása üde színfolt volt vá
rosunk életében. Hisz mindenki, aki a jó közösség kialakulását szorgal
mazta az a sajátját adta, annak érdekében hogy labdarúgó csapatunk
jó közösséget alkosson, és jó szerepeljen a bajnokságban, ezáltal egy
nagy közösség alakulhasson ki.

A csapat összetartó erejét ösztönözte az olaszországi túra is. Szept
ember 19-én sok szimpatizáns is Bolognába tartott a csapattal. tlet
re szóló élményt jelentett ez mindenkinek. A túra megvalósulásához
nagyon sok anyagi segítséget kaptunk Németh Dezsőtől, de köszönet
járt Katona Imrének is, aki önköltségi áron vállalta el saját buszával az
utaztatást. A volt ENCI-busz igazán nagy népszerűségnek örvendett
Bolognában, hisz nem csak a bödönkék színe miatt, hanem Bologna
szűk utcáin való közlekedés is nagy feltűnést keltett, mert ott nem volt
szokás ilyen járművel közlekedni. Főleg nem úgy, hogy mikor nem fért
a busz a kukáktól, akkor két ember leugrott, arrébb pako/ta a kukákat,
hogya busz ne tartsa fel a forgalmat, és tovább haladhasson. Az ilyen
látványkor az olaszok részéről "hurrá hangulat" volt, és tapsot kaptunk
az utca embereitől, hisz találékonyságunk mosolyra fakasztotta öket,

Castiglione csapatával játszottunk egy barátságos mérkőzést a túra
alkalmával, ami l-l -es eredménnyel zárult. Az igazi élmény a Bologna
csapatának edzése volt, ahol 300 néző kíváncsiskodott, és ez rendsze
res volt, valamint a Messina elleni bajnoki mérkőzés, amit ingyen meg
tekinthettünk. Az olasz vendégszeretet abból is adódott, hogy világvá
logatottunk, Détári Lajos akkor a Bologna csapatának ünnepelt sztárja
volt.

Oggi in tribuna tito speciale per Passo ungherese -
:1lOLOGNA-~·lcri rnaltina·~u""do~~rri- :., na ·"'luadrcua ·amatoriale ebe .ieri·~ tm;:,
~~lO .a Gasleldc\>ole.~taTJ·e-slato·".ccolto -~ispDtato .",n3miehcvole -;a-CaSlmlion-"tlc"
~~naelnquantlna,!'~fosranghertSJ·nf~: .• poli: .::. ..... .. _ ::<- C~:_~:::.l

~.IJ 1l!oi!:lIo.'dc~!BoJQgna si·~ ~canalo:<Xllt_ ... 0JRtnJ.l!rup!,<, -sara \~l :Dalr'.\>:a. ,,":.~P:'.:
~oro diea. mlnuu.lha.""riato'della;sua...tall .. ~audlr1o.Dctan:ha ·:a5SlCUl'llto ebe [ant,.,.," .'

.~logna.<de!La;sua.5<{u.dra. . -. .~, ~nde1P"rtita',ancnC;PCrilSuoiicioiniiiZioiii..,
.'f"ra'1luesulbfosl "t:rn~,o' ttJlI)poncn!l.d.;-:)), :"7_,.-__.. .._:'.:_::, ~),.~;;:::> <'

" :' ... '.~~:' :- .:.:

Az olaszországi kirándulás után folytatódott a csapat bajno
ki szereplése, a megyei III. bajnokságban. Nem egyenletes
teljesítménnyel,de a csapat gyűjtögette a bajnoki pontokat. Sok sérü
lés is zavarta a csapat igazi kialakulását, de volt egy-két játékosnál rossz
hozzáállás is. A legnevetségesebb bajnoki mérközésünk döbbentett rá
min'denkit arra, hogya rapszodikus teljesítménnyel nem sikerül a feIju
tás a megye II. osztályba, PL: Okány-Barátság SE 2- l G: Palercsik,

A vereség azért volt fájóan nevetséges, mert a hazai csapatra kellett
várni harminc percet, azért hogy időn belül elkezdődhessen a bajnoki
mérkőzés, hisz nem volt meg a csapatuk létszáma. Majd a játékvezető

és a mi legnagyobb megrökönyödésünkre a közeli kocsmából sikerült
nekik három embert elővarázsolni.

A téli alapozást l 992. január 20-án kezdte el a csapat. Voltak játéko
sok, akik befejezték a labdarúgást, de voltak újonnan érkezők: Pataki,
Kocsis, Forgács, Nagy S. A vezetőség és a csapat előtt a cél a feljutás
volt. Nem indult jól a tavaszi bajnoki rajt, de a Csárdaszállás-Barátság SE
2-3-as mérkőzésen összeálIt a csapat, ugyanis 2-0-ás hazai vezetést for
dítottunk meg az utolsó húsz percben 3-2-re. Mivel erős volt
a játékos keretünk, cserékkel sohasem gyengült a csapat. Azc?
egyik taktikai erősségünkaz eredményességben ez volt. Ajó
cserékkel rendre sikerült lendületet kapnia a csapatnak.
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Olvasóink írják...

Tisztelt Gyomaendrődi Városunk Szerkesztősége!

Szeretnék köszönetet mondani, hogy részt vehettem ezen a háromna
pos ünnepségsorozaton, úgy mint a Ligeti Iskola 50 évvel ezelőtt elballagott
egyik első diákja.

Csodálatos élmény volt minden program, magas színvonalú, mély ér
zéseket váltott ki bennem, visszaköszönt minden pillanatban valamilyen
formában a gyermekkorom, a szüleim és az iskolám tanárainak tanítása
nevelése...

Most értettem igazán meg, hogy ha nemes mag jó talajba hull és gyö-

Tavaszi mérleg:

1. VEREStG - DOBOZ
1. DÖNTETLEN - BtKtSSÁMSON
13. GVÓZELEM - 5 ALKALOMMAL O-l-RÓL FORDfTOTT A CSAPAT
Hazai gólkirály - Pataki (23 gól)
A tavasz játékosa - Gardi
A tavasz legfurcsább érdekessége: az edzői kispadról Szigetvári

Béla lecserélte Karácsony Józsit rossz hozzáállása miatt O-0-nál. A csapat
megnyerte a mérkőzést 5-0-ra, azaz gólt sem kapott.

A tavaszi nézőcsúcs: MNK mérkőzés (szerda) 800 néző'!!

Barátság SE - Gyoma NB3 0-1; 2-3

A játékvezető a kilencvenkettedik percben egy jogtalan tizenegyes
sei megfosztotta a csapatot a továbbjutástól.

Folyt. köv.

keret ereszt, az egy életre szól! A gyökereim endrődiek, s míg élek nem
feledem, büszke vagyok rá... .

Fáradhatatlanul vettünk részt a programokon apárommal - aki álta
lam endrődivé vált már 46 évi házasság után.

Boldog vagyok, hogy ott lehettem, megköszöntem már Farkas Zoltán
né igazgató asszonynak, volt osztálytársamnak, Gellainé KuriUa Mariká
nak és akinek tudtam szóban és írásban, de szeretném még a tisztelendő

atyának is megköszönni a szép megemlékezést a tanárokról, és az áldását a
táblaavatón, azt gondolom, hogy Endrődön a gyermekek oktatása-nevelése
igazán jó kezekben van ma is, nemcsak az "én időmben".

A családnak is nagyon nagy szerepe van ebben, én tudom, hogy szegé
nyek voltunk, de emberség-tisztesség egymás becsülése volt a legfontosabb
a szüleimnek édesapám: Török Sándor, mindenki Sanyi bácsija és édes
anyám Tímár Margit mindenki Manci nénije volt ...

Ma, mikor már én is idősödő - öreg diák vagyok -, látom a hasznát a
szüleim, tanáraim-nevelőim lelki oktatóm jó kertészként való nevelésének,
mert a gyermekkor meghatározó.

Köszönöm Önöknek is, kérem, tolmácsolják Iványi atyának is szeretet
teljes jókivánságaimat.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszönök mindent: Benke Győzőné

szül. Török Mária Magdolna (Baba)

Szerettem volna még megemlíteni a levélben a Tímár Máté Könyvtár
vezetőjének szánt köszönetemet az erdélyi székely mesemondóért, aki cso
dálatos ízes magyarsággal, vidám népmeséivel szórakoztatott sokunkat, és
könnyesre nevethettük magunkat rajta.

A mesékre n'linden korosztálynak szüksége van, meggyőződésem, hogy cl

mese kortalan...
Még egyszer köszönök mindent.

Tisztelettel és szeretettel: Benke Mária

METÁLSTO
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉ y ÜZLET
Kerékpár forgaimazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok,
Csövek, szerelvények

Hütőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek,
Háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika
Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRÓD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség!Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
20 ll. június

Angolosaink sikerei

A London Bridge háromfordulós Ango! Nyelvi Tesztversenyen re
mekül szerepelt Szujó Róbert S. a osztályos rózsahegyis tanulónk. Az
iskolai és a központi teszt megírása után 132 ötödikest hívott a TITOK
Oktatásszervező Bt. a Budapesti Műszaki Egyetemen rendezett döntő
re. Robi itt az előkelő országos 10. helyen végzett. Felkészítője: Kertész
Bettina.

Országos 4. lett a rózsahegyis hatodikosok csapata Kecskeméten, a
Katona József Könyvtárban a Mesélj Európal - Tales from Europe angol
nyelvi verseny döntőjén.

A békéscsabai elődöntő alapján az első helyen továbbjutó 6. b osz
tályos Team Extreme csapat képviselte az iskolát a döntőn. Feladatuk
volt, hogy az elődöntőben már bemutatott előadást színpadra vigyék
nagyközönség előtt. Az öt diák már a jó hangulatú próbák alatt is kiváló
csapatmunkáról tett tanúbizonyságot. Az együttműködésen és az an
gol nyelvhasználaton kívül a zsűri külön értékelte a színészi képessége
ket és a díszletet. A népmese dramatizálása és a díszlet egyaránt nagy
siken aratott.

A ~>'2rekek jó hangulatát nemcsak maga az esemény alapozta
meg, hanem az is, hogy a tavaly első helyezést elért volt nyolcadikos
rózsahegyiseket is meghívták pontozni. A csapat tagjai: Bognár Nóra,
Kulik Adrienn, Mátyás Zsanett, Fagyas Bence és Gresó Barnabás.

Felkészítőik: Kertész Bettina, Kónyáné Jakab Ida és Szentpéteriné
Uhrin Ildikó. .

Az Oxford University Press által meghirdetett országos Project ké
szítő versenyen iskolánk több csoportja is részt vett. A megyei intéz
ménybe küldött pályázatokat szakmai zsűri bírálta, és a 40 beérkezett
munka közül kiválasztotta azt a tíz pályamunkát, melyet továbbjutta
tott az országos döntőbe Budapestre, ahol minden megye legjobbjai
versenyezhetnek egymással. Iskolánkat Biró Adrienn és Korsós Vivien
7.a osztályos tanulók képviselhetik a döntőben június 4-én az Orszá
gos Széchenyi Könyvtárban, ahol a fődíj angliai utazás lesz. Felkészítő:

Szediák Réka.

Az idei tanévben 6 tanulónk tett sikeres angol alapfokú nyelvvizs
gát. Közülük liszkai Kata Danicza, Nemes Zita, Paróczai Zsófia és Vasz
kó Áron írásbelin és szóbelin is megfelelt, Barna Tamás és Munkácsi
Richárd szóbelin ért el sikeres eredményt. Felkészítőjük: Szediák Réka.

Történelemkedvelők

A TIT által szervezett levelezős történelmi verseny megyei döntő
jére 11 tanulót hívtak meg. Az ötödikes Varjú Tamás negyedik, a hato
dikos Kurilla Zoltán harmadik, a nyolcadikos Vaszkó Áron második lett.
Felkészítőjük:Vaszkóné Dinya Erzsébet

xv. Rózsahegyi Napok

Párhuzamos programokk31, több száion futott a Rózsahegyi Napok
rendezvénysorozata.

Rózsahegyi Kálmán halálának SO. évfordulója és az endrődi liget
ben beindított oktatás SO éves évfordL.ójára emlékeztünk az Endrődiek

Baráti Körével együtt.

Vincze Zsuzsa Rózsahegyi festményt ajándékozott az iskolának

Május 13-án, pénteken reggel az iskola egykori diákja, Dr. Papp
Sándor történész megnyitójában arról beszélt, hogy mennyire meg
határozó az ember életében a család és az iskola. A gyerekek emlék
műsorral tisztelegtek névadónk előtt. Az ünnepségen az ötven évvel
ezelőtt elballagott diákok egyike mondott köszönetet és meghatottan
emlékezett diákéveire. Mint minden évben, most is a nyolcadikosok kö
zül került ki az a két diák, aki megkoszorúzhatta Kálmán bácsi szobrát.

Az iskola zsibongójában lévő állandó kiállítás koronája lett az az
olajfestmény, amit Vincze Zsuzsa ajándékozott. Ö a Színiiskola művé
szeti vezetőjének, Gyenes Ilonának a lánya. A képpel együtt nagyon sok
Rózsahegyi Kálmánhoz köthető dokumentumot, relikviát, személyes
tárgyat is átadott. A nagyméretű Rózsahegyi portrét Pán Arthur 1923
ban festette. Leleplezésekor Márton Gábor verse hangzott el, melynek
utolsó versszaka így szól:

Halhatatlanunk, köszönt Endrőd,
szülőfalud, mit úgy szerettél.
Tőlünk indultál, és egy ország
kedves"Kálmán bácsi"-ja lettél.

Ezen a délelőttön a felső tagozatos tanulók névadónk életéről és
munkásságáról szóló vetélkedőn vettek ,észt. Egy hónappal korábban
a jelentkező tanulók válogatón vettek részt és évfolyamon ként a leg
jobb tíz fő jutott tovább. A la négyfős csapatba minden évfolyamból
egy-egy tanuló került. Előzetes feladatként rajzot kellett készíteniük
vadásztörténetekhez. Meg kellett tanulniuk a Falu végén kurta kocsma
című verset. Ezzel felvételizett Rózsahegyi Kálmán a Színi Akadémiára.

A vetélkedő során családfát készítettek, színész növendékei nevét
anagrammákból kellett megfejteniük. Vadászkalandjaira emlékezve
célba "lőttek" a tornaterem falán elhelyezett erdőben megbúvó nagy
vadakra. Villámkérdésekre kellett felelniük, melyek a filmszerepeiről,

életéről szóltak. Színházi szerepeit is ismerniük kellett ahhoz, hogy pá
rosítani tudják a szerzőket a művekkel.

A 40 versenyzőt 40 társa segítette. A segítők megkeresték a Rózsa
hegyi Kálmán utcát, emlékezetből kiszínezték az iskola címerét, kellett
ismerni él névadónk és a Nemzeti Színház kapcsolatát is. Minden részt
vevő emléklappal és csokoládéval távozott a tartalmas délelőtt végén.

Azok a felsősök, akik nem voltak ott a nagy vetélkedőn, szintén név
adónk életével foglalkoztak.

Az alsósok mézeskalácsot, pizzát sütöttek, ládikát ácsoltak és fes
tettek, susolinából nyulat készítettek, agyagoztak és kötelet fontak a
Templom-zugi erdei iskola szakemberei irányításával.

A felnőtt vendégek az SO éves épület előterében gyülekeztek, ahol
a belterületi iskolák pedagógusainak tiszteletére táblát avattak, amit
Iványi László plébános, tb. kanonok megáldott. Az ötven éve végzett
diákok egy-egy szál virággal emlékeztek meg pedagógusaikról.

Ladányi Gáborné nyugalmazott igazgató a belterületi iskolák törté
netéről tartott előadást,Giricz László pedig Rózsahegyi Kálmán életéről

készített filmjét vetítette le.

Délben került sor a Rózsahegyi-díjak átadására. A tantestület dön
tése alapján Szediák Réka angol szakos, igazgatói döntés alapján Gyet
vai Jánosné tanító kapta.

Szent Imre-díjat, melyet a Polgári iskola volt diákjai alapítottak, a
hetedikes Forgács Genovévának adták az öregdiákok a tantestület ja-

vaslata alapján.
A Rózsahegyi Kálmán életéről szóló vetélkedőn első

lett a"Rózsahegyi négyes": Nagy József, Kulik Adrienn Ra- c:?
fael Péter és Vaszkó Áron. Az első három csapat jutalma
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PÜNKÖSDVASÁRNAP

A Szentlélek bennünket is hív
.Húsv~t,~ste a tanítványok ~ezár~óztak. F~ltek, hogy

felismerik oket, a kerest:tre feszltett Jezus tanltványait. A
zárt ajt?k ellenére az Ur megjelent közöttük, és kiárasz
tC?,tta r?JL!k a ,Szen~I~lket. A béke és a kiengesztelődés
kuldeteset bizta rajuk. z apostolokat pedig végtelen
öröm töltötte el.

Ötven nappal később Pünkösdöt ünnepelt Jeruzsá
lem. A tanítvanyok együtt voltak imádságban, sZere
tetben és várakozásban a Boldogságos Szűz Máriával
együtt. Lángnyelvek alakjában leereszkedett szívükbe
a Szentlélek és teljesen betöltötte őket. Az apostolok ki
szaladt,?~. a város.utcái~a, ahol a legkülönbözőbb nyel
veken orommel hirdettek a Mennyei Atya szeretetét és
csodás ,tetteit: Minden félelemtől és szorongástól meg
?zal?aditotta óket a Szentlélek. A föld végső határáig
IS ~eszek voltak elmenni, hogy hirdessék Ist3en jóságát.
Minden megkeresztelt megkapja a Szentlélek adomá
nyát:)e:mé~zet!elettierő t<?lti el szívét, és így képes lesz
I~gyoznl a~ onzest, a lustasagot, az irigységet, a hazug
sagot, a feleimet. A Szentlélek mindnyájunk szívében
ott él és segít, hogy meghalljuk lsten szeretetének bol
dog üzenetét.

egy látogatás a Nemzeti
Színházban.

Az iskola rajzpályáza
tot hirdetett két témakör
ben. Rózsahegyi Kálmán
élete és munkássága volt
az egyik. Itt különdíjas
lett Csüllög Zsófia és Ne
mes Zita. Első díjat kapott
Vaszkó Agnes, Dobák Dóra
és Forgács Genovéva. A
Rózsahegyis diák vagyok
témakörben első lett: Csáki
Dániel Ronaldó, Gellai Fan
ni, Horváth Fanni, Dinya
Panna, Mitrocsák Cintia.

Délután az endrődi

könyvtárban Sebestyén
István mesemondó ízes
székely beszéddel előa

dott vidám történetein
szórakozhattak a felnőttek.

Este a Rózsahegyi-díja
sok fát ültettek a Ridegvá
rosi játszótéren. A gyere-

Szediák Réka Rózsahegyi-díjas emlékfát kek kedvükre futkoshattak,
ültetett lufit hajtogattak, vattacuk-

rot majszoltak, a felnőttek

pedig jól kibeszélgették
magukat. A tűzzsonglőrök produkciója után lángra gyúlt a tábortűz és
kezdődött a karaoke. A szülők hamarabb elfáradtak, mert a gyerekek
még maradtak volna ...

Szombaton reggel a III. Rózsahegyi Kupára gyülekeztek a focisták a
pályán. Nyolc település 14 csapata küzdött két korosztályban. A kilenc
éveseknél iskolánk csapata a harmadik lett, a II évesek pedig meg
nyerték a kupát. A rendezvényt közösen szervezte iskolánk a Gyoma
endrődi Gyermek Labdarúgó Egyesülettel.

A ligetben játékos családi sportvetélkedőn labdás váltóversenyek
kel, mókás feladatokkal és kiütőcskével töltötték a délelőttöt a sportot
kedvelő gyerekek, anyukák, apukák és pedagógusok.

Több mint 200 gyerek szerepelt a népes közönség előtt a gólamüsoron

A tanév válogatott produkcióit láthattuk a szombat esti gálaműso
ron. Több mint 200 gyerek szerepelt ezen az estén. Verset, mesét mond
tak, énekeltek, zenéltek, táncoltak, jeleneteket adtak elő. A műsor után
a Szülői Munkaközösség a szereplőket süteménnyel és üdítővel vendé
gelte meg. Köszönjük a műsor utáni sok-sok gratulációt.

Az est zárásaként a Hídfő étteremben baráti beszélgetésre került
sor. A polgármester úr itt is méltatta az iskola szellemiségét, munkáját.
A jó hangulatú esten részt vettek az ötven éve elballagott öregdiákok,
az Endrődiek Baráti Körének tagjai, iskolánk dolgozói, szülők, meghí
vott vendégek.

Vasárnap délelőtt elhunyt pedagógusainkért volt szentmise az
endrődi katolikus templomban.

A három nap alatt sokan megnézték Rózsahegyi Kálmán életéről

szóló állandó kiállításunkat, az iskolatörténeti kiállítást és a tanulóink
képzőmüvészetimunkáiból készült kiállítást.

A rendezvénnyel egyidőben jelent meg Mártol\ Gábor könyve
Rózsahegyi Kálmánról. A könyvet az érdeklődők az iskolánkban és él

könyvtárakban megvásárolhatják.

A Rózsahegyi Napokról összeállítást láthatnak iskolánk honlapján:
www.rozsahegyiiskola.hu
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hfREK, ESEmÉnYEK A
KtS BÁltnc ÁLCALÁnos tSKolA ÉS óvoOÁBól

Siker a megyei matematika versenyen

8ödör Balázs a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda
5.b osztályos tanulója a TIT
Körösök Vidéke Egyesüle
te által szervezett levelező

versenyen - a tíz legjobb
eredményt elért diák közül
- matematika tantárgyból
az előkelő megyei második
helyezést szerezte meg.

Felkészítő tanára:
Palicskáné Szegedi Katalin.

A Kis Bálint Általános
Iskola zázszorszép 6vo
dájának tavaszi esemé
nyei

A Százszorszép óvodások akövetkező eseményeken vettek részt:
A Víz Világnapjához kötődően egy héten keresztül vizsgáIód
tak, kísérleteztek a vízzel.
Nyílt napot tartottak április 13-án a leendő elsős tanító nénik
nek.

- Hagyományos Húsvéti Játszóházukat ápr.16-án, szombaton
családias légkörben, vidám hangulatban tartották. A gyerekek
szüleikkel együtt készíthették el a színes pillangókat, bariká
kat, fonalnyuszikat, és megismerkedhettek egy régi hagyo
mányként fennmaradt tojásfestési technikával, a berzseléssel
is.
Ismét kinyitott az óvoda kapuja a nagycsoportos gyerekek
szülei előtt április 19-20-án.
Ez alkalommal a leendő kisiskolások mutathatták meg óvodás
életük alatt összegyűjtöttértékeiket.

- A Föld Napján, április 22-én újra középpontba került a termé
szet védelme. Évek óta hagyomány az"Egy gyerek-egy palán
ta" környezetszépítő tevékenységü " amikor gyermekek ültet
nek el virágpalántát, és figyelemmel kísérik annak fejlődését.

- Május legszebb ünnepén köszöntötték az édesanyákat és a
nagymamákat.

A Százszorszép Óvoda nevelőtestülete eZÚton szeretne köszö
netet mondani a kedves szülők segítő támogatásáért.

föld, víz, levegő

2011. április 20-án, Csongrádon került megrendezésre a "Föld,
víz, levegő" természetismereti és környezetvédelmi vetélkedő,

amelyre Csongrád megye általános iskolái, valamint a Dél-Alföld
ökoiskolái jelentkezhettek.

Mivel iskolánk is elnyerte az "ökoiskola" címet, így tanulóink is
indulhattak a versenyen.

Acsapattagok Czikkely Hanga és Deli Csenge 6. b osztályos ta
nulók, valamint Fülöp Petra és Kruchió Adrienn 5. b osztályos tanu
lók voltak, akik aVadvirágok nevet adták csapatuknak.

A versenyre előzetesen menetlevelet, kitűzőt és bemutatkozó
verset kellett alkotni.

14 állomáson (többek közt a Holt-Tisza partján) haladt végig a
verseny, a rendezvénynek otthont adó csongrádi Ének-Zenei Általá
nos Iskola környékén.

Nehéz feladatokat kaptak a csapatok az erdő és vízpart élővilá

gával, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatban.
Intézményünk tanulói a nagyon szép harmadik helyezést érték

el, jutalmul könyvet és egyéb ajándéktárgyakat kaptak.
Felkészítők: Gálné Juhos Éva, Kocsisné Beranek Gizella és Ko

vácsné Nagy Katalin.

Ki tud többet lakóhelyéről?

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanulói 2011. május 6-án
Kistérségi tehetségkutató versenyen vettek részt Szarvason, a Benka
Gyula Evangélikus Általános Iskolában. Feladatuk volt, hogy megis
merjék és felismerjék a környező települések nevezetességeit. Elő

zetes feladatként pedig lakóhelyükjellegzetes ételét kellett elkészí
teniük, valamint egy rövidfilmet mutattak be Gyomaendrődről.

Hat csapat tette próbára tudását lakóhelyismeretből, a
gyomaendrődiek: második helyen végeztek. Csapattagok voltak:
Füzes András, Kruchió Gergő, Szonda Lili 7. b osztályos tanulók, va
lamint Uhrin Ágnes és Uhrin Sára 8. a osztályos diákok. Felkészítő

tanáruk: Uhrin Attiláné.
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Még egyszer átolvastam a levelemet, lutTyi kis pensionnaire, aki
akkor voltam.

Tizenhat éves, anyátlan félárva, egyetlen és magányos kislány.
Szobaáristomot kaptam éppen, mert magyarul beszéltem egy másik
magyar lánnyal, és a büntetés bűnbánata a pár napja birtokomba
jutott Ady- könyvet adta a kezembe. Felvágtam a Szeretném, ha
szeretnének kötetét, és a Prológusnál fejbevágott soha nem hallott
ereje a távoli kürtszónak:

De, jaj nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.

Részletek Csinszka naplójából

így történt

1911-ben Svájcban, Lutryben, a Cienfi-tó partján egy lányinter
nátusban éltem.

Tizenhat éves, egyetlen kislány. Apám Pesten élt, szép, fiatal
anyámat elvesztettem, amikor megszülettem. Tizedik évemig nagy
anyám nevelt Erdélyben, apám csucsai birtokán. Tizedik évemben
Pestre hoztak az Erzsébet Nőiskolába, hol is hat évig kínlódtam éi

tehetséges rossz tanulók, a saját törvényeiket élő lázadón érzékenyek
életét.

Az Erzsébet Nőiskolából kerültem Svájczba. Adynak a nevét
ismertem már évek előtt, az Erzsébet Nőiskolában hallottam elő

ször beszélni róla. Mikor a Ferenc József- díjat kapta, a Vigadóban
tartott Ady- estre néhány tanítónő jelölt nagylány is elment. Ezek
a kedves, okoskodó prepák szerettek engemet, barátkoztak velem, és
akkor me~éltek is arról, amit láttak, és ami méty benyomást hagyott
bennük. Eszrevették Ady sötét füzű szemét, sápadt, megkínzott ar
cát, érzéki száját.

Volt, aki anyás részvétet érzett iránta, volt, aki őrültnek hitte,
de akadt olyan is, aki rosszhiszemű komédiást látott benne, Akkor
a gondosan titkolt, iskolákban üldözött folyóiratot is kezembe adták
egy pillanatra. A Nyugat Ady - számát. Ott láttam meg előszö~

gyönyörű, fiatal fejét, amint öklére támaszkodva belebúsult a világ
ba.

"KedvesAdy Endre! Itt a francia Svájczban, egy lánypensionatban
ezen a siomorú őszi délutánon kezembe kerütt a maga arcképe, és
erősen"elszomoritott. Bocsásson meg, de borzasztó elgondolnom,
hogy maga, a ma talán egyetlen élő magyar zseni, ilyen fiatalon,
ilyen betegen, ilyen kiélten néz a világba. Nem tudom létezik-e,
s ha létezik, jó-e magához a maga Léda asszonya, de kérve-kérem,
vigyázzon magára.

Tizenhat éves vagyok, s ezért kérem elnézését, mikor ezt a két
titokban őrzött verspróbálkozásomat küldöm szíves bírálása végek
Bár itten, kint a franciák között, példátlan, hogy Rostand, vagy más
híres ember; egy asszony írását figyelmen kívül hagyja, s számomra
igaz ünnep lenne a levele, elkészültem a magyar művészek udvari
atlan lustaságára, s nem számítok a válaszára."

Pár udvarias zárószó, a cím és név.

Sem utódja, sem boldog őse,

Sem rokona, sem ismerőse

Nem vagyok senkinek.
Nem vagyok senkinek.

~ rubRln i
u'(b RI

Mint árnyék, mikor elhanyatlik
1911 ... gyü

lekező felhó1<
Európa egén...
a negyvenév
nyi béke utolsó
pillanatai. .. há
borús propagan
da, szövetkező

nagyhatalmak .
Isten-keresés .
a magára hagya
tott, lsten nélküli
XX. század ele
jén... "Mint az
árnyék, mikor e1
hanyatlik" - idé

zi Ady Endre a 109. zsoltárt versének elején. Betegség, fáradtság,
anyagi gondok, a Léda-kapcsolat megromlása, harc a világgal, kriti
kusaival felerősítették a költő istenkeresését. (A kálvinista kötődésű

gyermek radíkális ístentagadó ifjú, majd szabadgondolkodó felnőtt

lett.)
1907-ben - Párizsból hazatérve- jelenik meg az lsten-hit motí

vum először; mely költészetére 1908 és 1912 között volt jellemző.

lsten-élményében helyet kapnak gyerrryekkorának "szertartásemlé
kei," ünnepei; a Biblia, különösen az Oszövetség zsoltárai, annak
szókészlete; a vallás közösségbeli megtartó ereje; s olyan filozófiai
ellentmondások, mint ráhagyatkozni valakire, akinek létében nem
vagyunk biztosak (Nietzsche, KierkegardL azaz "Hiszek hitetlenül"
abban "Ki létlenül is leglevó'bb".

lsten az irodalomban című írásában (1910) ezt mondja: "." nem
ismerek szebb szabadgondolkozást, mint az Istennel való nyugtalan
és kritikus foglalkozást. Vagy-vagy: végre valaki vagy megtalálja,
vagy véglegesen leszámol vele az emberi élet gyönyörű, elképzelhe
tetlenül nagy megkönnyebbülésére."

Az Istenhez hanyatló árnyékot 19) 1-ben írta, mely 1912. ja
nuár végén jelent meg A menekülő Elet istenes versei között. Itt
is bebizonyosodott, hogy nem lsten léte, nem léte a legfontosabb
számára... a keresés lelki szükséglet, életének gyötrő kétségei, meg
próbáltatásai között ... a halál árnyékában.

1911-ben kapott először levelet - sok hódolója közül - egy Svájc
ban tanuló fiatal lánytól, aki 1915-ben felesége,lett.

Most - száz évvel később - Boncza Berta Eletem könyve című

emlékezéséből idézünk, felidézve a kezdeteket Csinszka összetett
személyiségén keresztül. Polányi Éva

*

Mit éreztem? Bizonyítja mindaz, ami történt. $orsszerűen író,dott
a levél. Lélekben, vágyban elindultam az ismeretlen Ady felé. Vgy,
mint az álomban, vonzott a magasság, szédített a mélység, és nekem
ugranom "kellett.

Ady Endrei Nem olvastam még a könyveit, de bolond fiatal
ságom ösztönösen meghalkult a képe előtt, s odaadón könnyes és
tiszta érzés volt a gyöngédségem, ahányszor érintette a szeretetem 2

szenvedő, gyönyörű férfi arcot.

Istenhez hanyatló árnyék

..Mint árnyék, mikor e/hanyatlik,
el kell mennem, és ide s tova
hányattatom, mint a sáska."

Zsoltárok könyve 109.

Akaratomból is kihullassz,
Én akart, vágyott Istenem,
Már magamat sem ismerem
S Hozzád beszélni rontás fullaszt.

Üldöztetésimben kellettél
S kerestelek bús-szilajon
S már-már jajomból kihagyom
Neved, me/y szebb minden neveknéL

Szent Képzelés, örök hit-balzsam,
Ki létlenül is leglevóob,
Meghajlok szent Szined előtt

S akarom, hogy hited akarjam.

Megűzeték s nem nyugszom addig,
Mig hitedet meg nem nyerem,
Mert kockán van az életem,
Mint árnyék, mikor elhanyatlik.

S hányattatom, miként a sáska,
Mert csak tenéked van erőd

S mert nem láttam régen elóob:
Nem szabad hinni senki másba.

Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.

Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié,
Lennék valakié.
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Június
Meleg sajttorta

20 dkg tehéntúrót, 12,5 dkg margarint, 12,5 dkg lisztet, 1 kávéskanál sütőport és
kevés sót összegyúrunk, és hűtőszekrényben kifagyasztjuk (elkészíthető előző

este). Kivajazott tepsibe simítjuk és kissé elősütjük. 30 dkg főtt tarját apróra
vágva az elősütött tészta tetejére egyenletesen elosztjuk. 30 dkg trappista sajtot
lereszelünk, 4 egész tojással, 2 pohár tejföllel, 1 teáskanál pirospaprikával és kis
sóval összekeverjük. Ezt a tarja tetejére öntjük, és lassan aranybarnára sütjük.

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

~KAPUFA-BT~····Gyömaendrőd,~II~.ker:"49?~

~ I ....~;.•, •. :. . -06170 5 ~ ~-95-14 .
~,.;.. . '. A kondorosi úton, a vásártér után .

Kereskedelmi és Szolgáltató KII
Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás
Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

TlFax: 06-66 386-037
Mobil: 06204511944

r~--~-~~----------------~-~

: HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN! :

Kábel V
Internet

pc Telefon
yomaendrődön

Analóg és Digitális TV
Szupergyors Internet
Fiber Power 15-30-60-120

Telefon kedvező díjakkal

A belépés részleteiről valamint
a csomagok havidíjairól keressen bennünket

Gyomaendrődi üzletkőtőink kérésre házhoz mennek
E/érhetőségek: 20/4411-905; 70/6131-943

Te/emax Távköz/éstechnika Te/:66/442-755

, , II" ,

NYAR BA I DORU AK

NŐ EL ŐK, G REKR"...~_., ,
NAGY VA ASZTEKBAN

JúNIUS 6-án ÁRUCSER !

ALEGJOBB HASZNÁ TRUHA ÜZLETEK

Gyoma Kossutn u, J~,. Nyitva: Hétlőtől· Pél1teki~ 9.~O·17.~~·ig Szornbat 9-12·ig
Endrőd Fő út· Mikes út sarok· Nyitva: Héffő!ől· Pén!eKig ~.J~·m~·ig 1J.JO·17.30·ig Szombat ~.JO·12,OO·ig
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AKIK AZ ÖRÖKKÉYALÓSÁúBA KÖLTÖZTEK sén, gyászszertartásán részt vettek.
a gyászoló család

~1kH.~ el fié. éd 4-Ji,tiicMe.< ~:
~iáta.~~. ~. tod.
t)~ itt~~ <:4e«<Ú4e-e ...q..
~"'5- IW~~ a c0;tde0<4i9."

(~~)

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

BENKÓ LAJOS, aki Endrődön élt, má
jus 24-én 90SSZÚ betegség után 68 éves ko
rában az Egi Hazába költözött. Gyászolja:
felesége, lánya, fia és unokái

FARKAS IMtlNÉ KATONA MÓNI
KA, aki Endrődön élt, 72 éves korában,
május 2-án eltávozott körünkből.Gyászol
ja családja

özv. FÜLÖP MIHÁLYNÉ SZILÁGYI
JULIANNA, aki Endrődön élt, életének 91.
évében május 7-én az Égi Hazába költözött.
Gyászolja családja

özv. MÉSZÁROS JÁNOSNÉ VAR
JÚ GIZELLA, aki Endrődön, a Rózsakert
Idősek Otthonában lakott, m~jus 23-án 89
éves korában csöndesen az Orök Életben
költözött. Gyászolja családja

ZSIGRI JÓZSEF endrődi lakos, május
22-én 77 éves korában elhunyt. Gyászolja:
testvére és a rokonság

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk azoknak, akik
személyes jelenlétükkel, virágaikkal meg
emlékeztek a szeretett Feleségről, Édes
anyáról, Nagymamáról, Családtagról, akik
Varjú Lászlóné sz. Hanyecz Lenke temeté-

t
Békesség haló poraikon,
fog~dja be őket az Úr
az O országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordulójuk
napján.

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

Az endrődi katolikus temetők takarí
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel v~ay átutalással. Szám]aszámunk
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

2011. június-július-i rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

VI. 1; 18 óra Galaktika Baráti Kör Katona József Művelődési Központ,
Gyoma, Kossuth u. 9.

VI. 2;-4 WKPC és WKF Küzdősport Világszövetsé-gek Nyilt Gyoma, Varga Lajos Sportcsarnok Váradi Zoltán:
Európai Kupáia Szabadsáq tér 1. 06-30-5442-700

VI. 3; III. Gyomaendrődi Küzdősport Gála Gyoma, Varga Lajos Sportcsarnok Váradi Zoltán:
Szabadsáa tér 1. 06-30-5442-700

VI. 4; 9 óra Családi nap, Hunyán. Hunya, Sportpálya, Szt. Erzsébet Petényi Szilárdné Anikó p.m.
(+ebéd) Liget, Nyugdíjas Klub. 06-66-294-141

VI. 4; 14:30 ó Családok, csapatok találkozója,Hunya Községért Hunya, Művelődési Ház. Rákóczi u. Petényi Szilárdné Anikó p.m.
Kitüntetés,műsor. Beszéd: Petényiné 06-66-294-141

VI. 4; 17:30 ó Trianon megemlékezés Hunyán, Tábortűz Hunya, Sportpálya Petényi Szilárdné Anikó p.m.
06-66-294-141

VI. 4; 18 óra Schönecki Junger Chor Intonation, Gyomaendrődi Endrőd, Szt. Imre Katolikus Templom Gecseiné Sárhegyi Nóra
Zenebarátok K. kórus ünnepi hanqverseny 06-30-3420-987

VI. 12; d.e- II. Pünkösdi Bográcsos ÉtelfőzőVerseny és családi nap Endrőd, Rubin Szabadidő Központ. Ujlaky Szabolcs
Szarvasi út. II. ker. 582. 06-30-9453-750

VI. 16; 17:30 ó Hunya, Tanévzáró Hunya, Iskola, Kossuth u.
18 óra Tedeum Templom Soczó Géza: 06-20-8232-111

VI. 16; 17 óra Városi Művészeti Iskola, MŰVÉSZETI GÁLAMŰSOR Katona József Művelődési Központ, Weigert László: 06 66-581-830
Növendékek, tanárok Gyoma, Kossuth u. 9. v.06-20-2874-253

VI. 17; 9:30 ó Városi Művészeti Iskola, MANÓ-VARÁZS Városi Alapfokú Művészetoktatási Hevesi Nagy Anikó
JÁTSZÓHÁZ. Ének, zene, tánc, festés ... Intézmény. Gyoma, Kisréti utca 27. 06 66-581-830

VI. 18; 9 óra Hunya, Iskola- ballaqás Hunya, Iskola, Kossuth u.
VI. 18; 17 óra Városi Művészeti Iskola, GYERMEK-NÉPTÁNC BEMUTA- Katona József MűvelődésiKözpont, Hevesi Nagy Anikó

TÓ. Tanévzáró Gyoma, Kossuth u. 9. 0666-581-830
VI. 24; Nyár-nyitó Zenés Est, Városi Fúvósok, OM-ART Könyvesbolt, Molnár Albert

Tűzmenedék Eqyüttes és az MPZ Gyoma, Fő u. 06-30-2619-279
VI. 25. 10 óra; Hunya, Szt. László napi búcsú Hunya, Templom Soczó Géza: 06-20-8232-111
VI.27-VII.1. Hunya, Szt. László napközis tábor Hunya, Plébánia Soczó Géza: 06-20-8232-111

8-16 óra (+ebéd) Jelentkezés előre! Jelentkezés előre!

VIII. 15-17; PartneRock Fesztivál Bowling Treff Étterem 5502 Németh Dezső

16 órától Szórakoztató zene, neves fellépők. Gvomaendrőd,Fő u. 81/1 06-66-282-048

A programokban esetlegesen bekövetkezőváltozásokért felelősségetnem vállalunk. Szerkesztőség.
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xv. RÓZSAHEGYI NAPOK

2011. június

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étter
münkben 70 főig.

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállaI
juk a teljesen klimatizált Híd
fő étteremben 160 főig.,

PPSZ~1(
Panzió és CEtterem

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

E-maii: feszekpanzio@mail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

A&I\O
ÁI\VHÁ~

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

06-66-386-274.

Kedves vásárlóim!
Nyári ajánlataim:

• Szivattyúk, öntözötömlök, szórófejek;
• Fűnyírók, sövényvágók, bozótvágók;
• Permetezök, és alkatrészek; Láncfürészek
• Vegyszerek, műtrágyák, növénytápok,

gyomirJók;
• Egér- és potkányméreg;
• Munkovédelmi bokoncsok, cipök,

védökesltyrűk
• Fóliák, zsákok, műonyog rekeszek; .
• Légyirtók, szúnyoghálók;
• Virágcserepek, virágládák, virágföldek;
• Festékek, hígítók, ecsetek, csempero-

gosztók;
• Szegek, csovorok, kéziszerszámok;
• Bográcsok, bográcsállványok;
• Izzók, elemek, zseblámpák;
• Befözéshez üvegek; üvegtetök;
• Alu létrák; Titán silkon tömítök; purhobok;

Várom kedves vásárlóimat! "
FARKAS MATE

vÁRosunK, Gyomaendrőd" Megjelenik havonta" Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület ,.
Főszerkesztő: Iványi László" Szerkesztőségcíme: 5502 Gyomaendrőd, Fő út L Tel., Fax: (66) 283-940 (20) 9457-843 varosunk@gmail.com ,.

Szerkesztők: Cs. Szabó István, Polányi Éva, Sóczó Géza, Dr. Szabó Béla, Dr. Szonda István" Lapzárta minden hónap 20. napján ,.
Felelős kiadó: Vaszkó András" Megjelenik minden hónap első hétvégéjén, Interneten minden hónap elsején ,.

MÜVELÖOtSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BÉ/1995. ,. HU ISSN 1586-3689 ,. készült: (70) 566-39-88
Interneten: http://www.szentgellert.hu ,. E-mail: varosunk@gmail.com
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fl keresztény nemzeti gondolat hírnöke
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Áro: 180 Ft

XVIII. évfolyam 7. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2011. július

A tartalomból: CSALÁDI NAP HUNVÁN
A XV. Rózsahegyi Napokról
es az endrődi találkozóról
szóló írásainkat az augusztusi
számunkban is folytatjuk!

Ragyogj, ragyogj, csillagom III.- 5.
oldal - Az '50-es évek üldözöttjei...

Rendezvénynaptár - 8. oldal

Schöneki kórus Endrődön - 13,20. oldal

20 éve történt - a Barátság SE életéből IV 
12. oldal (Győztünk!)

2011. A CSALÁD ÉVE

"Azért vagyunk a világon, hogy va
lahol otthon legyünk benne - ismételtem
el magamban. Es éreztem, hogy a szívem
megtelik nagy és általános meleggel, a lel
kem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a
szemem megtelik a hajnal harmatával. Las
san felálltam és azt mondtam: - Igaza van:
késedelem nélkül haza fogok menni, hogy
otthon lehessek valahol ezen a világon!"

írta: Tamási Áron

A család értékeinek felmutatása, intéz
ményének erősítése érdekében a Mao-yar
Katolikus Püspöki Konferencia tematikus
évet hirdetett, amely a Szent Család ün
nepétől, azaz 2010. december 26-tól 201I.
december 30-ig tart.

O~~~n világban élünk, amely feszített
tempoJaval, egyre magasabb követelmé
nyeivel, állandó megfelelésre kényszeríti
az embereket, s így egyre kevesebb idő jut
arra a csodálatos intézményre, amit csa
ládnak nevezünk.

Rohanó életünk forgatagában, egyet
len menedék marad, ahová hazatérhetünk

megnyugodni, mint egy békés szigetre, és
ez az otthon.

A jelent tekintve, egyre több a válás, a
széthulló kapcsolat, valamint a családta
lanság. Kergethetjük a karriert, fontosnak
é;ezheyük magunkat i~eig-óráig valahol,
felthet)ük az egzisztenciankat, ám mi más
ra kellene jobban vigyáznunk, mint ha
nem a legszentebb dologra, a családunkra.

. Hála ~stennek, nem csak negatív pél
dakat talalunk, ha jól körülnézünk, bé
kességben élő, szereteten alapuló, bol
dogságra törekvő kis közösségekre is
bukkanhatunk.
. Minden jó család alapja: az elődök

tIsztelete, megbecsülése, a feltétel nélküli
szeretet és az őszinteség.

Ahogyan a növény sem tud gyökerei
nélkül sokáig élni, hová tudnánk fejlődni

a mélyről feltörekvő családi gyökereink
nélkül?

A NÁZÁRETI SZENT CSALÁD MIN
DIG IS A SZERETET, AZ IMÁDSÁG:tS A
MUNKA ISKOLÁJA VOLT - hangoztatta
XVI. Benedek pápa Spanyolországban, a
Sagrada Familia
templom felszen-



2 VÁROSOtiK 2011. július

Hírek innen-onnan és házunk tájáról

ENDRÖDI SZENT IMRE EGyHAZKÖZSÉGÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPiTVÁNY

5502 GyomaendrÖd Fő Út l Tel, 661283-940

2010. fVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

I. Számviteli éves beszámoló a mellékelten csatolva.
II. Az Alapítvány 2009-ben költségvetési támogatásban nem részesült.
III. Az Alapítvány tevékenysége során a saját tőke 2010. évben 392.881

Ft-tal csökkent.
IV. Önkormányzati támogatás: 450.000,- Ft, NCA pályázaton nyert

100.000,- Ft, APEH-től az Alapítvány részére felajánlott 1%:
289.378,- Ft.

V. Tisztségviselők semmiféle juttatásban nem részesültek.
VI. Közhasznúsági tevékenységről szóló tartalmi beszámoló.

20l0-ben is folytattuk az alapítók szándékai szerint az endrődi egy-
házi temetők karbantartását, támogattuk 3 fő munkanélküli és ebből l
fő roma származású közhasznú munkás bérét, valamint a temetői sze-
mét elszállítását és fizettük 2 db saját tulajdonú fűkasza javíttatását. A
keresztfelújításra gyűjtött adományokat 500.000 Ft-ot, a sekrestye fel-
újítására 400.000 Ft-ot utaltunk át a plébánia számlájára. Vásároltunk
egy új motoros fűnyírót.

Alapítvány bevételei:

64 főtől adomány 372.450,- Ft

Önkormányzattól pályázati támogatás 450.000,- Ft

~~ázat útján nyert pénz 100.000,- Ft

APEH-től a fel~jánlott l %-ok összege 289.378,- Ft

2009. évi kamatbevétel 70.669,- Ft

Összesen: 1.282.497,- Ft

Kiadásaink:

3 fő temetői munkás 3 haví munkabér+járulékának 345.400,- Ft
40~

'ft(;metőből szemétszállítás és ártalmatlanítás ktg- 183.813,- Ft
ének támol!atása
Eszközök javítása karbantartása 105.040 - Ft
Postai és egyéb anyagköltség 45.760,- Ft
Eszközvásárlás 66.300 - Ft
El!Véb banki költsél!: 10.065 - Ft
Terembérleti ® 15.000 - Ft
Téves átutalás visszafizetése 4.000,- Ft
Kereszt és sekrestye felújításra átutalva 900.000, Ft

Összesen: 1.675.378 - Ft

Tárgyi eszközeink
Bevételeink 1.282.497,; Ft Előző évi amortizált 105.920,- Ft

eszközeink

Kiadásaink 1.675.378,- Ft 2009. évi eszközvásárlás 0,- Ft

Csökkenés 392.881,- Ft Összesen 105.920,- Ft

frtékcsökkenés 60.690,· Ft

Befektetett eszközök 45.230,· Ft
összesen

2009. éví 2.572.877,· Ft Folyószámlán 1.445.822,- Ft I
maradvány év végén

Csökkenés 392881,- Ft Betétszámlán 715.982,- Ft
2010. dec. 31-i 2.179.996,- Ft Házi 18.192,- Ft
egyenleg pénztárban

Befektetett tárgyi 45.230,- Ft Összesen 2.179.996,- Ft
eszközök

Összesen: 2.225.226,- Ft Tárgyi eszközök 45.230,- Ft

i I Összesen: 2.225.226,· Ft

A teljes vagyonból a kamatok elosztása után a Hunyai rész: 77.300 Ft.
Köszönetet mondunk minden segítőnknek és adományozónknak.
Kérjük és várjuk a jövőben is adományikat és adójuk l %-nak felaján-
lásait, hogy folytatni tudjuk a 13-éve folyó munkánkat a temetőbe, és
segíteni tudjuk a templom az orgona állagának megőrzését.

Gyomaendrőd, 20 ll. április 5.

Ungvölgyi János Hanyecz Vencelné Szabó Zoltánné
kuratóriumi tag hunyai e. le.. kuratórium elnöke

-zs át S .eret ~?

ÉS minél hamarabb?

60 órás 120 órás

Heti 2X3 óra = 10 hét, Heti 2x3 óra = 10 hét,
Heti 3)(3 óra = 7 hét, Heti 3lC4 óra = 8 hét,

Heti 5X3 u. 3XS óra = 4 hét Heti 5X3 v.aXS óra = 7 hét

TANYA ELADÓ!
Endrődön (Kocsorhegy) V. k. 57. sz.

Lakás céljára és állattartásra is alkalmas.
Telek: 500 négyszögöl.

Villany és vezetékes víz van.
200 m-re a kövesúttól.

Érdeklődni a 66/282-292-es telefonon

35 év Gyomaendrődön

A Fővárosi TEGYESZ 35 éve szervez régészeti és néprajzi
táborokat a helységben. A táborok a fiatalok épülése mellett ko
moly tudományos eredményeket hoztak és hozzájárultak a vá
ros idegenforgalmi perspektívájának szélesítéséhez.

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fővárosi fiatalok
mellett, nagy számú helyi fiatal, valamint a Debreceni Egyetem
néprajz szakos hallgatói is be lettek vonva a munkálatokba.

A kezdeti idő~zakban számos régészeti feltáráson dolgoz
tak a fiatalok: az Oregszőlőkben, a Hegedűs tanyánál, a Décsi
Páskumi iskolánál, az Olajosok Kútjánál. Munkájukat dicséri a
Tájházban levő régészeti kiállítás is.

A legutóbbi évtizedben, a Tájházban levő emlékanyag fel
mérésében, leltározásában állagmegóvásában, feldolgozásában
segédkeztek. Munkájukat bemutató fotókiállítást számtalan
alkalommal rendeztek a városban és Budapesten az országos
gyermekvédelmi napokon. Utóbbi alkalmak egyikén, a kiállítást
Várfi András polgármester és Szonda István múzeumigazgató
nyitotta meg.

A szabadidő kulturált eltöltéséhez kiváló lehetőséget biztosít
a város, a Strand, a Payer Kemping. Emellett a fiatalok játékos
vetélkedő keretében ismerkednek a várossal és annak történe
téveL

Táborunk támogatóinak ezúton mondunk köszönetet, így
a Nemzeti Alapítványnak, a Barankovics István Alapítványnak,
Várfi Andrásnak és Latorcai Jánosnak.

érdelofödi, íelentl>ezz;_:l.ol22-970-n, info@internyelv,tudio.hu

J:!'.fIrR Nyelvsl"dió Gvomaendród, Kossuth ..118. minden.nap H-IS óráig

Az augusztusi számunk a nyári szabadságolások miatt a
megszokotthoz képest később jelenik meg. Szíves megértésüket
kérjük kedves Olvasóinktól!

Minden kedves Olvasónknak, Barátunknak kívánunk jó pi-
henést és feltöltődést a nyárra! A Szerkesztőség

Az endrődi ligetben jó állapotban lévő 3 szoba összkomfor
tos családi ház melléképülettel eladó. (Marci bácsi háza)

Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 30 /2279135

INTENZív ns.aelvtanfol~amobat
tQrtun~ júniustól szeptemberi._

eszperantó,angol,német,olasz
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hogy miröl döntött a Képviselö-testület június hónapban

A Kistérségi Társulás közös döntéshozatal végett, Gyomaenarődön a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános iskola és Diákotthonban ülésezett
2011. június 29-én.

Napirendi pontok:
- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Altalónos Iskola, a Térségi Szociális

Gondozási Központ valamint a térségi humánsegítőSzolgálat 20 11. évi
költségvetésének módosítása

A költségvetés módosítását tette szükségessé: pályázatokon nyert
pénzeszközök beépítése, központosított támogatások felosztása, intézmé
nyek saját hatáskörében módosított előirányzatai, főhatóságoktól, pénz
alapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési
változásai.

- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Altalános Iskolóban 2011/2012-es
tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóvóhagyása

A közoktatási törvény figyelembe vételével került meghatározásra az
inditandó tanulócsoportok száma; így normál tagozaton 18 csoport, spe
ciális tagozaton 2 csoport, diákotthon és napközi otthonos ellátás 14 cso
port, óvoda i feladatellátás 1 csoport, míg a csárdaszállási tagintézményben
l-l csoport kerül kialakitásra.

- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Altalános Iskola 20 11. évi létszám
csökkentéséhez kapcsolódó visszaígénylés

Az intézmények főzőkonyháinak központosítása miatt tálalókonyha
lett kialakítva, illetve ez a feladatcsökkenés maga után vonta a dolgozói
létszám csökkenését is. (4 fő) .

- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Altalános Iskola és Diókotthon ala
pító okiratának módosítása

A 2010. évi törvényi változás miatt került törlésre a közszolgáltató in
tézmény megnevezés az iskola Alapitó okiratában.

-Je/zőrendszerházi-segítségnyújtás feladatának koordinálása
Kötelezően ellátandó feladat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

biztosítása. Jelenleg II készülék van kihelyezve. melyekről a jelzések a disz
pécserközpontba futnak be. Az ügyeletes gondozónak a jelzéstől számított
30 percen belül a helyszínre kell érkeznie, és ha szükséges további intéz
kedést kell kezdeményeznie a gondozott érdekében. Hunya község kéri a
Térségi Gondozási Központot, hogy a feladat koordinálását településükön
is végezze.

Az összevont Képviselő-testületaz eiőterjesztéseknekmegfelelően fo
gadta el az indítványokat.

2011. június 30-i ülés tartalmából:

A közterületek használatának rendjéröl és köztisztaságról szóló
37/2007. (IX.30) önkormányzati rendelet módosítása

A Városfenntartó Bizottság ülésén javaslatként vetődött fel, hogy vá
rosunkban az üzlettel rendelkező vállalkozások az üzletük előtti közterü
leten ingyenesen, vagy kedvezményesen használhassák engedélyezett
termékeik reklámozását, forgalmazását.

Az azonos jogok védelme érdekében azonban célszerű 'ezt a kedvez
ményt a lakosságra is kiterjeszteni, mivel ők végzik az előttük lévő közte
rület gondozását. A használatba vétel bejelentési kötelezettséggel jár, és
meghatározott időre szól. (PI. építési anyag tárolása esetében, stb.) Fontos
kötelezettség még, a használat utáni eredeti állapot helyreállitása, az egy
séges utca kép folyamatos megtartása, illetve senkinek sem lehet veszé
lyeztetni a gyalogos és közforgalmat, valamint a tüzelőanyag tárolás céljára
legfeljebb öt nap állhat rendelkezésre.

Az általános iskolák napközis szolgáltatásainak megszervezése,
valamint az óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele

A két általános iskola és a közhasznú társaságok fenntartásában mü
ködő óvodák jelentették a hivatal felé a nyári nyitva tartás rendjét. Önkor
mányzatunk általános iskolái közös szervezésben meghirdették a nyári
szünet idejére a napközis ellátást a tanulók számára. A szülők által kitöltött
nyilatkozatok szerint azonban nem volt kellő számú érdeklődés a szolgál
tatásra.

A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva
tartása és szüneteitetése az alábbiak szerint alakul a 201 0/2011-es tanév
ben:

1. Táblázat

Ovoda Nyitva tartás Helyettesítőóvoda
szünetel

Vásártéri Szivár- Július 25-től Margaréta óvoda
ványóvoda augusztus

29-io
Napsugár óvodák Augusztus Nem merült fel szülői igény óvodai

8-tól 31-io ellátás ra a bezárás időtartamára

Selyem úti Gyermek- Aug. l-től aug. Az óvoda nyitva tartása részleges,
liget'Óvoda 19-ig ezen idő alatt is tudja fogadni azon

szülők gyermekét, akik nem tudják
meooldani a felüaveletet

Blaha úti Csemete- Július 25-től Margaréta óvoda
kert óvoda auo.2l-ia
PolyáKhalmi úti Tuli- Július ll-től Selyem úti óvoda
Inános óvoda auo.19-io
Jókai úti Margaréta Június 20-tól Százszorszép óvoda
óvoda liúlius 15-ia

ACsoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kéreime
Az alapítvány képviseletében Nagyné Simon Mária kérelmet nyújtott

be a Gyomaendrőd Fő út 85. szám alatti telephelyen lévő épület óvodaként
történő további működtetésre.

Jelenleg városunkban hét intézmény lát el óvodai nevelési feladatokat.

Engedélyezett férőhely 563 fő

201 O/2011-es szorgalmi évben beíratott összes óvodás 456 fő

Népesség nyilvántartó szerinti 3-6 éves korú gyermek 488 fő

2010/2011. tanévben szabad féröhely 107 fő

2011/2012. szorgalmi évre beiratkozott óvodás 412 fő

Az évek óta tartó csökkenő gyermeklétszám miatt városunk Képvise
lő-testülete 210/2007 (VII:26.l sz. határozat IX. pontja alapján kijelentette,
hogy óvodáskorú gyermekek számának folyamatos csökkenése miatt, va
lamint a meglévők szakmai színvonalának biztosítása érdekében óvodai
férőhelyekrenem kíván feladat-ellátási szerződéstkötni.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esé/yegven/őségiBi
zottság véleménye:

A pályázati kiírást meg kell, hogy előzze (megfelelő indoklással alátá
masztval a 210/2007 (VII:26.l sz. határozat IX. pontjának visszavonása

. Az óvodák szabad férőhely kapacitásának feltöltése

. Amennyiben kiírásra kerül az épület bérbeadása, arra bárki nyújthat
be pályázatot

A fent leírtak és az idő rövidsége a miatt a 2011/2012. évi óvoda; fel
adatellátás indítása így veszélyben van.

A szakbizottság észrevételével ellentétben a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy meghirdeti az épületet óvodai nevelés céljára, de önkor
mányzati támogatás nélkül.

ATérségi Humánsegítö Szolgálat feladatellátás bővítésére irányuló ké
relme

Az intézmény vezetője 2011.június 6-án azzal a kéréssel fordult a fenn
tartóhoz, hogy engedélyezze a Térségi Humánsegítő Szolgálat számára az
alaptevékenységi kör bővítését.

"Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás"
Az intézményvezető Asszony. kéreimében leirta, hogya feladatellátás

hoz egyharmad részben rendelkezik személyi és tárgyi feltételekkel, illetve
forrást kell biztosítani a működtetésre is. A feladatellátás során igényelhetö
az alap és kiegészítő társulási normatíva. A képviselő-testületnek az a javas
lata, hogy meg kell várni az új Közoktatási törvény megjelenését, illetve for
rást kell keresni a megfelelő működtetéshez. Ezen kívül a későn benyújtott
kérelem miatt az engedélyeztetésre álló idő sem elegendő.

Váry József adománya
Váry József Úr 25000 Eurónak megfelelő forint összeget adományozott

Gyomaendrőd város Önkormányzatának mint közremüködőnek.Az ado
mányozó kérése szerint az összeget aGyomán müködő, idős embereket
segítő szociális intézmény javára lehet felhasználni. Az adományozó az
életminőség javítását az alábbiakban jelölte meg:

Felújítások, bútorok, felszerelési tárgyak, eszközök vásárlására, vala
mint egészségügyi eszközök beszerzésére.

Váry József adomány 2011.június l-én megérkezett önkormányzatunk
bankszámlájára.

2011. évi kőztemetöi rekonstrukció
2011. május 9-én bejárás történt köztemetőinkben.A szemle során

megállapításra került, hogy az alábbi munkák szükségessé váltak temető

inkben.
Ravatalozók körüli vizelvezetés, nyílt és zárt csatornák, áteresz és víz
nyelők építése, esetenként fakivágás.
Meglévő szórt belső utak megerősítése, simító hengerezés, padka
rendezés

A belekerülés költsége meghaladja a kétmillió forintot.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 20 ll-es évben, júniusig 896.61 S Ft +Áfát

költött köztemetöink karbantartására.
A Képvielő-testület határozata szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kö

teles a rekonstrukciós munkákat elvégezni a kegyeleti szolgáltatásból be
folyt bevételek terhére.

Környezetszépítö verseny
A 201l-es évben is meghirdetésre kerül városunkban a"Környezetszé

pítő verseny". Az elmúlt évek tapasztalataira hagyatkozva hét kategóriában
lehet ismét nevezni. Egy-egy ingatlan környezetszépítesével csak egy. a ne
vező által kiválasztott kategóriában lehet versenyezni.

Az eredményhirdetésre, díjátadásra azonban az elmúlt évektől eItérö
en, szeptemberi testületi ülés előtt kerül majd sor, ahol a versenyben részt
vevők ünnepélyes keretek között vehetik át jutalmukat.

Lehóczkiné Timár Irén
Képviselő
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(Anatole France)

1954-1984

1957-1981
1974-1982

1956-1982

1975-1995
1963-1988

1985-1996

1974-2008

1955-2003
1975-1999

1959-1997
1993-2001

Vaszkó Irén

Vincze Lászlóné
Szabó Edit
Vincze Tamás

Mikula Erzsébet 1979-1988
\

Molnár Albert 1997-2007
Molnárné
Majoros Katalin 1984-1995
Mravik Márta 1986-2007
Nádas Sándor 1955-1980

ig.h.: 1955-1975
Nádas Sándorné
Palotai Katalin
Pésó Illés Béláné
Fekécs Irma
Ricsei Balázs
Ricsei Balázsné
Szabó Emma
Rojik Mihály
Sóczó Bálintné
HegedűsMargit 1980-1993
Szabó Zoltán 1952-1979
Szabó Zoltánné
Farkas Gizella 1955-1993
Szarka Zsolt 1989-1 997
Szosznyák Imréné
Dinya Margit 1982-2000
Tankó András 1956-1968
Tankó Andrásné
Szabó Irma
Tímár Gergelyné
Fraknói Erzsébet Piroska

1953-1962

(Forrás: Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola törzs

könyvei, anyakönyvei)

Tímár Imréné
Kathy Mária
Tímár Sándor
Tímár Sándorné
Fekécs Margit 1969-1999
Tóthné Rojik Edit 1988-1999
Dr. Valach Béláné
Palov Ágnes
Varga Lászlóné
Gellai Ilona
Varjú Imréné
Magyar Margit 1959-1966
Varjú józsef 1975-2003

koll.ig.: 1975-1980
ig.h.: 1980-2003

1948-1957
1965-1978

1980-1985

1974-1991

1979-1990

1973-1986
1988-1992

1978-1984
1962-1971
1976-1988
1990-1996
1975-1993

1974-1979
1947-1958

1959-2002

1975-1987

1951-1954
? -1974

1951-1961
1962-1969

Giricz Erzsébet
Giricz Vendel

1984-1996
1975-1991

ig.: 1975-1991
Giricz Vendelné
Hornok Irma
Giriczné
Darázsi Anna
Giriczné
Varga Erzsébet

A ligeti Iskola első tanévének 50. évfordulója
tiszteletére állíttatták:

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
nevelőtestülete,

Endrődiek Baráti Köre Egyesület,
Honismereti Alapítvány

2011.

Gre5Óné
Farkasinszki Katalin 1994-2010
Gyuránné
Baranya Hedvig 1981-1992
Hanyecz Lászlóné
Tímár judit 1991-2006
Hanyecz Mihályné
Nándori Terézia 1964-1989
Holubné
Hunya Anikó
Hornok józsefné
Tropa Róza
Hornok Lajos
Hornok László
Jámbor Lajos
]anurik judit
Kalmár Vincéné
Uhrin Erzsébet 1960-1968
Kismarton Albertné 1953-1958
Dr. Koleszár Józsefné
Répás Beatrix 1982-2006
Komóczi Attiláné 1973-1975
Tokai Ilona 1987-2010
Kovács Andrásné
Hitcz Ilona
V. Kovács Imre
Kulik Istvánné
Gubucz Margit
Ladányi Gáborné
Varjú Margit 1975-1984

1986-2003
ig.: 1991-2003

Laki Sándorné
Szmola Katalin

Martinák Imréné
Pintér Ilona 1966-1988

igh.: 1975-1988
Márton Gábor 1977- 1985
Márton Gáborné
Tímár Jolán
Mészáros Pálné
Bezik Mária
Miklós Borbála

új kenyér izc, !cpcl'gő könny sója,
öröm-kaca\1ás, lelki Kába-kő ..
lsten .:íIdioil' Tc légy végső álmunk,
s iVddékdinkba szcbb Jövő l

TímiÍr M:,té

ENDRŐD
BELTIRÜLETI ISKOLÁINAK PEDAGÓGUSAI

t 730-2011

"A múlt tisztelete az a vallás, melyaz új nemzedék köteléke.
Ne veszítsünk semmit a múltból,
mert csakis a múlttal alkothatjuk a jövendőtl"

Pedagógusaink II.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
- legalább 5 év szolgálati idővel rendelkező - PEDAGóGUSAI

1948-2011

Kedves Olvasók! Az idei Rózsahegyi Napok egyik fénypontja volt az is
kolában emléktábla-avatás és szentelés a pedagógusok emlékére az éppen
ötvenéves iskolaépületben.

Ezek az emléktáblák nemcsak az elhunytaknak állítanak emléket, hanem
azoknak az élöknek is, akik legalább öt évet dolgoztak ebben az iskolában.

Rendhagyó módon újságunk most nemcsak az elhunytaknak tiszteleg az
IN MEMORIAM állandó rovatunkban, hanem az élöknek is azzal, hogy két
részletben leközöijük az emléktáblák teljes tartaimát.

Az alapos kutatómunkáért köszönet illeti Ladányi Gáborné ny. igazga
tóasszonyt.

Alt Jánosné Csüllögné
Salamon Terézia 1975-1989 Fekécs Gabriella 1991-2007
Bábel Sándorné Dinya Máténé
Szelei Eszter 1976-1989 Tóth Margit 1976-2001
Bacsa Boldizsárné Dobó Gabriella 1949-1954
Harnoslrén 1955-1990 Donnák Jánosné
Bacsó Zoltánné Mikó Anna 1975-1990
Oláh Piroska 1987-2002 Fagyas Mátyás 1975-2001
Bálint Katalin 1966-1973 Farkas István 1966-1994
Barnáné Farkas Istvánné
Bula Judit 1989-1999 Iványi Eszter 1963-1990

2009-2010 Farkas László 1980-1990
Bela Imréné Farkasné
Tarr Mária 1969-2001 Barabás Katalin 1988-1990
Benedekné 1991-2002
Pázmány fv1.agdolnaI994-2007 Fülöp Imre 1955-1989
Blaskó jánosné Dr. Fülöp jenőné 1960-1968
Bodnár Anna 1978-1994 Fülöpné
Borbély Sándor 1950-1975 Takács Ágnes 1984-1994

ig.: 1950-1975 Gácsi László 1975-1994
Budai Béla 1968-1976 Gellai Béla 1985-1994
Busai György 1987-1995 1997-1998
ezibulka György 1974-2001 Gellai jános 1960-1988

)7liliílőld Bölcső, majd koporsól
",JI-kcsilld~~ " Ilé~~y é~;t,íj felőli
1\IlYdllyclvrd billyo~~kl'llt jelöli
Tc v"~y d kiJ hó S" t"vdszi zöld,
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3/3. "Határozat.
A tanácsülés XY... endrődi Sugár u ....sz.

alatti fiatalt egyetemi tanulmányra javasolja.
Dr. Ugrin Nándorné fiát Ugrin Nándort

egyetemre nem javasolja.
R. T. .... endrődi Hunyadi utcai lakost egye

temi tanulmányra nem javasolja.
R. T. árva, gondviselője: Z. X. volt. Körzetük

tanácstagja: Giricz János, .. egyáltalán nem java
solja. Körülményei, nevelése nem teszi méltóvá
az egyetemre.

Míg .. (nevek) .. és Szabó Zoltán fiatalok ja
vaslatát a jövő tanácsülésen határozza el, mivel
azok a tanácstagok, akiknek a körzetébe laknak,
ezen a tanácsülésen nem jelentek meg. (Tehát a
T. tag elvtárs hangulata döntött valaki életút
járól. szerk.)

Határidő: június lS.
Végrehajtásért felelős:

Tímár Imre vb. titkár.

sárói dönthettek. Szerk.)
Elnök ezután szavazatra tette fel a dolgot,

mivel a vélemények megoszlottak, és a tanács
ülés határozatot hozott." ...

C. Harmadik menet.
411957 Jegyzőkönyv 1957. június 23-án

megtartott tanácsülésről.

f . ~ h :;::r~:r:f~Fi:~i:~~~1~~í ~~;~ r i~ li;'~'~~~y~ '~~~'r; ~
In~:,.~~a~.~;~•.~ ti::. ti,;l:~~" ..::~:~~~; 1~ ruJ, I.r.· .• ..14

Jelen vannak: 48 fő Sárhegyi András, Szabó
Zoltán, stb; ...

Napirendi pontok közül: I. - Főiskolára,

egyetemre jelentkezett fiatalok elbírálása. Elő

adó: Magyar István vb. elnökl
Magyar István előadja, bogy D. M. fia jelent

kezett főiskolára, a tanácsülés tegye meg javas
latát.

Fadgyas Mátyás tanácstag körzetébe tarto
zik, előadja, hogya fiú apja rendes munkásem
ber, főiskolai fejvételét javasolja.

Hanyecz Ernő, apja Elek, iparos, dr. Cseh
József tanácstag felvételét javasolja. Itt a véle
mények megoszlanak, elnök szavazásra teszi fel,
12: I l arányban a tanácsülés úgy döntött, hogy
felvételét nem javasoljuk.

Szabó Zoltán, apja Elek. A körzetéhez tar
tozó tanácstag felvételét javasolja mivel igen jó
tanuló.

Szabó Zoltán előadja, hogya főiskolára való
felvételét ő is javasolja. A tanácsülés úgy dönt.
hogy felvételét javasolja.

T. S., apja S., foglalkozása orvos. Dávid Vin
céné előadja, hogy felvételét az egyetemre java
solja, mivel apja mint orvos a községben közsze
retetnek örvend, az ellenforradalomban nem
tevékenykedett, akkor is a betegek gyógyítását
tartotta a legfontosabb feladatának. A tanácsülés
egyetemi felvételét javasolja.

Hegedűs Pál továbbtanulásával kapcsolat
ban Gyebnár Lajos tanácstag elmondja, hogy
apja rendes dolgozó ember, felvételre javasolju k.

4/1. "Határozat
A tanácsülés Szabó Zoltán, .. (nevek)

endrődi lakosok továbbtanulását, illetve főisko

lai felvételüket java-
solja, folytatás a 9. oldalalJ

Jelen vannak: 47 fő, dr. Vörös Béla, ... stb.
Igazolatlanul távol maradt: 45 fő (Borbély Sán
dor, Márton Gábor, stb.)

Elnök egy egészen új kormányrendeletet
ismertet a tanácsüléssel, ... engedjük-e, osz
tályhelyzete, nevelése olyan-e, amely méltóvá
teszi arra azt a tanulót, hogy később vezetőink

legyenek ... ezt tanácsülési határozattal lehet
eldönteni.

A tanácstagok körzetükben ismerik válasz
tóikat, ... ha tanácstagja nem volt jelen, nem
tudjuk az illetőt javasolni.

... "özv. Dr. Ugrin Nándornéról kérnek vé
leményt, mert fia jelentkezett egyetemre.

(Miután beigazolódott hogy özv. Dr. U.
Nándorné semmiben sem vett részt, az előző

határozatot sutba vágva, neki estek simfólni az
elhunyt apát és ezt kiterjesztették fiára is, aki
semmiben sem vett részt. Szerk.)

1311957. Jegyzőkönyv az 1957. május 26-án
megtartott tanácsülésről

Vaszkó Mihály felszólalásában felhívja a fi
gyelmet az ilyen egyénekre, akik kulák családból
származnak. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy
egyetemi ifjúságunk olyan személyekből állja
nak, akik a munkáshatalomért tudnak fegyvert
fogni, és nem ellenforradaImat szervezni. Nem
javasolja.

Szabó Zoltán pedagógus is csatlakozik Vasz
kó felszólalásához, és vegyűk figyelembe - arra
kéri a tanácsülést -, hogy olyan körülmények
között nőtt-e fel az az ifjú, akit javasolnak képes
lesz-e, tudja-e felépíteni ezt a szocialista társa
dalmat. Nem javasolja Ugrin Nándor egyetemre
engedését.

Dr. Vörös Béla nem értett egyet a két felszó
laIóval, mert szerinte a fiú elhalt édesapja bár ku
lák volt, életmódjával mégis példamutató ember
volt. Nagy igyekezettel vezette a szülőotthont és
az anyák és gyermekek megmentésével olyan er
kölcsi nívót ért el, hogy nem érdemli meg a fia,
hogy származása miatt ketté törnék életét. Nem
helyesli, ha ledobják, mert az apja nem úgy élt,
mint kulák, rendes ember volt.

Fekécs Mihály fenntartja azt az állítását,
hogya vér nem válik vízzé. Aki kulák nem érez
a dolgozókkal, bár nem volt olyan rossz ember
az apja, a dolgozókkal mégsem érzett és a fia sem
fog érezni. \Jem helyesli, ha engedjük egyetem
rC'.

Snllll I'l\',ín meglepőnek tartja, hogya ta
nacstagsag \élemény~ í~y.. megoszlik egy k~lák:
kal szemben. Ml osztalyhu Ifjakat akarunk es ml
ne eresszük ki őket, úgyis elég sok kulák fióka
befurakodott még ma is a minisztériumok és
nagy vállalatok vezetésébe, azon kell lennünk,
hogy kisöpörjük még a bentlévőket is, nemhogy
még utánpótlást küldjünk belőlük. Nem Java
solja. (Itt már szinte fajelméleti mérce látszik
kitünni. Szerk.)

Dinya Elekné felszólalásában előadja, hogy
ő is felvitte a fiát egy felsőipari iskolába és még
csak szóba sem álltak ott a tanárok a munkás
szülőkkel, figyelembe sem vették a munkás fi
ukat. csak az előkelőbbeket vették fel. Az ő fia
is kitűnő tanuló volt és egy kulákcsemete meg
3-as aliO' birt lenni. szintén endrődi, azt meg
felvették. Mi nem október 23-át akarunk, mi
csak dolgozó, velünk együttérző ifjakat akarunk
~yetemeinken látni. mégha ez a tanár uraknak
~yesekneknem is tetszik. Nem javasolja.

(A fentit külön kiemeltük, mert a buta
sáO'nak és rosszindulatnak egy olyan példá
ja,bamin hanyatt lehet esni, hogy létezett egy
olyan rendszer, ahol ilyen emberek mások sor-

B. Második menet

21/1. határozat
A végrehajtóbizottság .. (nevek) .. és Szabó

Zoltán tanulókat nem javasolja továbbtanulni,
(hogy miért nem: csak! Szerk.) míg nevek) ...
tanulókat javasolja továbbtanulni.

Uhrin Nándor ügyével kapcsolatban pedig
ki kell vizsgálni, hogy özv. Dr. Ugrin Nándorné
az ellenforradalmi mozgalomban részt vett-e, és
ha nem vett részt, úgy fiának a továbbtanulását
szintén javasoljuk.

Határidő: május 16. Végrehajtásért felelős:

Tímár Imre v.b. titkár

A Tanácsnak egy orvos tagja is volt. Jellem
ző a gondolkodásmódra, senki nem intette le
a hőbőrgőket, hanem azzal zárult az ügy, hogy
majd később lesz haddelhadd a gaz kizsákmá
nyolóknak.

Aztán néhány évvel ezután jőtt el a nagy le
hetőség, amikor mód nyílt bátor Kommunista
módon bosszút állni az egyik legjótékonyabb
orvos -özvegyén és gyerekén. Mert az a doktor
viszonylag fiatalon 1956 márciusában meghalt.

A következő jegyzőkönyveket Dr. E. Szabó
Zoltán nyugdíjas főiskolaí rektor gyűjtötte ki
a békési levéltárból nemrégen. Látjuk majd, ő is
hátrányosan lett megítélve, pedig tanító-tanár
édesapja még egy iskolát is alapított saját erejé
ből PoJvákhalmon.

Az' ügyek passzív főszereplője Dr. Ugrin
Nándor urológus-szülész orvos, aki ekkor már
halott volt.

Tudni kell róla, ő alapította az endrődi szü
lőotthont, és ha kellett kint éjszakázott a ta
nyákon is világra segítve az akkor még bőséges

gyermekáldást. Ezek száma 25 éves működése

alatt legalább 5000-re tehető.

Azonkívül az 1935-ös csendőrsortűz alkal
mával ő mentette meg a legtöbb sebesült életét.

Végül tisztes kísbirtokkal is rendelkezett 
kb. 45 kh - de ezt mind még 1945! őszén az ál
lamnak (főldigénylőknek)ajándékozta.

Tényleges elszenvedő az akkor 18 éves
fiú, Ugrin Nándor volt, aki később mint Dr.
egyetemi adjunktus-ként ment nyugdíjba. Még
édesanyját, a csöndes szelíd úriasszonyt is célba
vették.

Következnek a jegyzőkönyvek, amennyire
lehet rövidítve.

A. Első menet
7/1957. Jegyzőkönyv az 1957. május 10-én

megtartott vb. ülésről.

Jelen vannak Magyar István, Koloh Imre,
stb.lgazoltan távolmaradt: Rácz István, Gellai
Imre. stb

Magyar István előadja, hogya szeghalmi
gimnázium igazgatója véleményt kért .. (nevek)
.. és Szabó Zoltán, endrődi diákokról és szüleik
ről, akik most mennének az egyetemre.

Továbbá özv. Uhrin Nándorné és fia Uhrin
Nándorról."

Sorozatunk előző -11.- számában (2011.
június) ízelítőt adtunk arról, hogy az ún. "ku
láküldözés"-nek kitett ártatlan gazdaemberek
és hozzátartozóik, milyen kíméletlen módon
voltak cél táblái az osztályharc mindenre elszánt
végrehajtóinak.

Hogy az eszement gyűlöletkeltés még mivé
tudott torzuIni azt a következő jegyzőkönyvek

bemutatásával ismertetjük.
Az alábbi kép az 1951. május 6-i Endrőd

Nagyközség Tanácsülése jegyzőkönyvébőlkivett
részlet.

Az orvosok is kártékony kizsákmányolók
voltak.
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A hét szentség: 2. A bérmálás szentsége
[H1TJÁN fELN.ÖTTEKNEK II.

Ki szolgáltathatja ki ezt él szentséget?
Rendes kiszolgáltatója a püspök. fgy mutatkozik meg a megbérmált és

az Egyház kapcsolatának apostoli természete. Amikor pap bérmál - ami a
keleti egyházban általános, a nyugati egyházban rendkívüli -, a püspökkel
és az Egyházzal való kapcsolatot a pap mint a püspök munkatársa és a
püspök által konszekrált krizma fejezi ki.

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor

Endrőd

Plébános szabadsága alatt: vasárnap: 8-kor, és 19 órakor.
Hétköznap reggel fél 8-kor rózsafüzér.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A nyári vakáció alatt nincs mise'

Hunya
Plébános szabadsága alatt: vasárnap: délután 16 órakor

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 6-kor rózsafüzér.

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

jézus Szentséges Szíve
~arlós Boldogasszony
Evközi 14. vasárnap
Portugáliai Szent Erzsébet
Zaccaria Szent Antal áldozópap
Goretti Szent Mária szűz és vértanú
~hao Rong Szen't Ágoston áldozópap vértanú
Evközi IS. vasárnap
Szent Benedek apát, Európoa fővédőszentje

Szent Henrik
Lelliszi Szent Kamill áldozópap
Szent.Bonaventura püspök, egyháztanító
I;:ármel-hegyi Boldogasszony
Evközi 16. vasárnap
Szent Hedvig királynő

Szent Apollinaris püspök és vértanú
Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító
Szent Mária Magdolna ..
~zent Brigitta szerzetesnő

Evközi 17. vasárnap
Szent jakab apostol
Szent joakim és Szent Anna, Szűz lvIária szülei
Szent Charbel Makhlouf áldozópap
Szent Márta
~ranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök
Evközi IS. vasárnap

1. péntek:
2. szombat:
3. vasárnap:
4. hétfő:

5. kedd:
6. szerda:
9. szombat:

10. vasárnap:
ll. hétfő:

! 3. szerda:
14. csütörtök:
15. péntek:
16. szombat:
17. vasárnap:

-18. hétfő:

20. szerda:
21. csütörtök:
22:péntek:
23. szombat:
24. vasárnap:
25. hétfő:
26. kedd:
27. szerda:
29. péntek:
30. szombat:
31. vasárnap:

Miért nevezzük Bérmálásnak vagy Konfirmációnak?
. A második szentséget a ker~sztségi kegyelmet megerősítö és meg
szilárdító hatása miatt nevezzük Bérmálásnak vagy Konfirmációnak. A
magyar Bérmálás szó a szláv bermovaty 'megerősít' szóból származik. A
Konnrmáció a latin connrmatio 'megerősítés' magyarosítása. A keleti e9}/
házakban krizmálásnak, 'megkenésnek' nevezik a szent müronnal való
megkenés miatt.

Mi a helye a Bérmálás szentségének az üdvösség isteni tervében?
Az Ószövetségben a próféták megjövendölték, hogy az Úr közölni fog

ja a Lelket a várt Messiással és az egész messiási néppel. Jézus egész élete
és küldetése teljes közösségben folyt a Szentlélekkel. Az apostolok Pün
kösdkCJr megkapták a Szentlelket, és hirdették"lsten nagy műveit" (ApCsel
2,77). ük a megkereszteltekkel kézrátétel által közölték a Lélek ajándékát.
Az Egyház a századokon át szüntelenül a Szentlélekből él és közli Őt gyer
mekeivel.

Mi a Bérmálás szentségének hatása?
A Bérmálás hatása a Pünkösdhöz haso:llóan a Szentlélek különleges

kiáradása. Ez a kiáradás a lélekbe eltörölhetetlen karaktert pecsétel, és a
keresztségi kegyelem növekedését eredményezi: mélyebbre gyökereztet
az istengyermekségben; szorosabban egyesít Krisztussal és az Ö Egyhá
zával; föléleszti a lélekben a Szentlélek ajándékait; különleges erőt ad a
keresztény hit melletti tanúságtételre.

Ki veheti föl ezt a szentséget?
Fölveheti az és föl is kell vennie annak, de csak egy alkalommal, aki

már meg van keresztelve. Ahhoz, hogya fölvett szentség hatékony legyen,
a bérmálkozónak a kegyelem állapotában kell lennie.

Mi a Bérmálás szentsége szertartásának lényege?
A Bérmálás szertartásának lényege a szent krizmával (a püspök által

konszekrált balzsamos olajjal) való megkenés, melyet kézrátétel közben
végez a bérmáló, s közben elmondja a szentségi szavakat. Nyugaton e
megkenés a megkeresztelt homlokán történik e szavakkal: "N ... , vedd a
Szentlélek ajándékának jeiét!" A bizánci szertartású keleti egyházakban a
megkenés a test más helyein is történik, ezzel a formulával: "A Szentlélek
ajándékának pecsétje:'
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óv dáb"

Szabóné Vaszkó Éva

Idegen nyelvi verseny

Idén már harmadik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a
4-8. évfolyamon versenyünket idegen nyelvet tanuló gyerekeknek.

A témát a mai életből merítettük: a németesek a düsseldorfi Eu
rovíziós dalfesztivált, az angolosok pedig az ifjú angol királyi párt
mutatták be képek segítségével, plakáton. Délután iskolánk ebéd
lőjében nyelvi ismereteikről tehettek tanúbizonyságot egy teszt
formájában, majd a mai korból zenefelismerés volt, valamint egy
műveltségi kvízt töltöttek ki. A kellemesen elfáradt gyermekeket
édességgel és oklevéllel jutalmaztuk.

Varjú Diána és Fasoláné Mucza Irén

Kirándulás Mezőberénybe

20 ll. május 31-én "varázslótanoncokként" léphettünk be a
mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium kapuin. Déltől kezdve
rendhagyó órákon vehettünk részt: Olasz, Angol, Kémia, Biológia
és még sorolhatnám... Voltak, akik halat boncoltak, míg mások ké
miai egyenletekkel birkóztak. Az utolsó órán mindegyik csapatnak
az előző órákon szerzett ismereteiket kellett "tesztelniük': totó se
gítségével. Ezek után a kollégiumban tartottak bemutatót a gimná
zium testvérvárosáról.

Közben pedig a bográcsokban már paprikás krumpli rotyogott.
Következett az eredményhirdetés, melyen 2., 3., illetve az 5. helye
zést tudhattunk magunkénak. Végül jóllakottan és élményekkel
gazdagon tértünk haza.

Tájékoztatás

Hulladékgyűjtésünk idén is szép eredménnyel zárult,
amelynek árából trambulint vásároltunk, a fennmaradó ösz
szegből pedig minden osztály sportszereket kap. Természe
tesen a kiemelkedő eredmények jutalmazása sem maradhat
el, hiszen - Jézus szavaival élve - "méltó a munkás a maga
bérére" (Lk 10,7).

Itt szeretnék köszönetet mondani egész tanévi munkájáért
kollégáimnak, minden kedves szülőnek, tanítványainknak, Ivá
nyi László atyának, legfőbbképpen pedig Fenntartónknak.

Lukács László
igazgató

Bemutatóóra a Szent Gellértben

20 ll. május 26-án Szabó Anikó kolléganő bemutatóórát tartott
testnevelés tantárgyból, a KPSZTI által szervezett továbbképzések
anyagából. Az órán azok az alsó tagozatos diákok vettek részt, akik
kiemelkedően teljesítenek a testnevelés órákon. A foglalkozáson a
játékos sportverseny gyakorlatanyagából összeállított feladatokat
láthattunk. Az óra tartalmas, figyelemfelkeltő és gördülékeny volt.
Sok új ötletet merítettünk a látottakból.

Köszönjük, hogy részt vehettünk!

Ronyecz Nikolett 7, a osztályos tanuló

Gyula a foci szemszögéből

20 ll. június 10-én Gyulán vehettünk részt a SZEKIF~Grosics

Akadémia I. Labdarúgó Tornáján. Igaz álmosan, de elindultunk a
nagy megmérettetésre reggel nyolckor. A csapat már nagyon izga
tott volt, az unalmas út ellenére. A buszon egész végig arról beszél
gettünk, hogyan is fogunk játszani. Körülbelül 50 perc után léptünk
a tettek mezejére. Ekkor láttuk meg a csodás pályát, ahol a fű is igazi
profizmusra utal. Az ellenfelekkel hamar összebarátkoztunk, ennek.
köszönhetőena hangulat is kitűnő volt, és nagyon jót játszottunk.
Mikor a pályára léptünk, izgatottak voltunk, de az első meccs tel-

jesítménye után zsebünkben érezhettük a további győzelmet. Talán
ennek köszönhetőena döntőig masíroztunk, de utolsó ellenfelünk
jobban teljesített. A jól megérdemelt kupával, második helyezéssel
'térhettünk haza.

Köszönjük a szervezőknek, hogy lehetővé tették a tornán való
szereplésünket, és bepillantást engedtek az Akadémia életébe. El-
képzelni sem tudtunk volna szebb pénteket! '

Míle Dávid 7. a osztályos tanuló Konfirmáció volt a gyomai református templomban
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?t ntt It i l t tt ~, .lboU .,.,ke.,h: ~ó"ó ~i,.
Árpád-házi ~zentKinga (1224 - 1292)

UJmepe: július 21f.
;'Magyarország, 1224. tStary S~cz (Oszandec), Lengyelor

szág, 1292. július 24.

Kinga az imád
ságban, a szegények
szolgálatában tűnt ki
királynéként is, sze:::
zetesként is. Példá
ja nyomán erősödjön

imaéletiink, és ke
ressük azt a módot,
ahogy ma az igazán
rászorulókat megta
lálhatjuk, és ó'ket se
gíthetjük.

Kultúrtörténeti
ismereteink alapján
köztudomá§ú tény,
hogy az fu-pád-ural
kodóház bővelkedik

szentekben. IV Béla,
"második államalapí
tó" királyunk nővérét,

Erzsébetet, két leá
nyát, Margitot és Kin
gát szentté, egyet pe
dig, Jolánt boldoggá
avatták. Az említettek

közül Szent Erzsébet a legismertebb ma.",eryar szent'i..-1k. vi
lágszerte, Szent 11argit pedig szinte a teljes magyar nyelv
területen betölti ezt a kultúrtörténeti szerepet.

A legkevésbé ismert Ál-pád-házi szent nem más, mint
Szent Iúnga, aki V Boleszláv lengyel fejedelem hitveseként
Kunigunda néven lei""t Lengyelország és Litvánia védőszent

je. A lengyelek "népük anyjaként" tisztelik.
Esztergomban született 1224. március 5-én IV Béla

magyar király és Laszkarisz Mária bizánci CS&szári herceg
nő elsőszülöttgyermekeként.

Kingát gyennekkorától mély vallásosság jellemezte;
fiatalon szüzességi fogadalmat tett, életét Istennek aján
lotta. 1239-ben Boleszláv lengyel fejedelem feleségül kérte
a tizenöt éves Kingát; az ifjú lengyel királynét fényes dia
dalm net kísérte Esztergomtól Krakkóig. Kérésére királyi

félje tiszteletben tart::>tta szüzességi fogadalmát, sőt, maga
is fogadalmat tett.

Kinga teljes hozományával hozzájárult a tatárok elleni
védelemhez; a tatáljárás után pedig adományokkal járult
hozzá az ország újjáépítéséhez: kórházakat, templomokat,
kolostorokat építtetett; köztük a nagy kulturális jelentő

ségre szert tevő ószandeci ferences kolostort. 1249-ben
hazalátogatott Magyarországra, hogy édesapjától kéljen
segítséget a nélkülöző lengyel nép számára. Ekkor kap
ta ajándékba a máramarosi sóbányát. A híres boclmiai
sóbányákat (Wieliczka) 1251-ben nyittatta meg. 1257.
március 2-án Boleszláv király, kimutatva háláját felesége
országépítő tevékenysége iránt, oklevélben neki adomá
nyozta a Krakkótól délre eső Szandec tartományt, ahol az
említett klarissza kolostOl""t alapította.

1279-ben, negyvenévi házasság után eltemette féljét:
Belépett a klarisszák közé, és Istennek szentelte életét,
bár a lengyelek kérték, hogy vegye át az ország kormányzá
sát. 1284-tó1 haláláig az ószandeci kolostor apátnQje volt.
1292. július 24. halt meg.

VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá avatta. II. János
Pál pápa 1999. június 16-án iktatta a szentek sorába.

Arpád-házi Szent Kinga a sajátjaként szerette második
hazáját, Lengyelországot és annak népét. Királynó'ként sze
rették és tisztelték, jóllehet Kingát kevésbé az uralkodói
stílus, sokkal inkább a szolgálat jellemezte.

A wieliczkai sóbányában Szent Kinga tiszteletére kápol
nát avattak, amelyet "fóldalatti templomnak" is hívnak, és
fó'ként a szent ereklyéinek őrzésére szolgál. Ez a sóbánya
egyik legnagyobb attrakciója, mivel ez a terem a világ leg
na.",oyobb fóldalatti temploma. 101 méter mélyen van, hosz
sza 54 m, szélessége 18 m, magassága 12 m. Padlója egysé
ges sóból faragott lapokból áll, a hatalmas sókristályokból
összeállított csi)lárok a mennyezetró1 12 more lógnak le.
A kápolnát az Ujszövetségbó1 vett jelenetek domborművei
díszítik (többek között a "Menehiilés Egylptomból", "A ti
zenkét éves Jézus tanít a templomban" és az "Utolsó va
csora" és egy több mint száz éves betlehem. A főoltár Józef
Markowski alkotása; Szent Kinga szobrát, és a két mellék
alak, Szent József és Szent Kelemen szobrát tartalmazza.

1999-től itt látható II. János Pál szobra is, Stanislaw
Aniol bányász alkotása. A kápolnában misét tartanak a
védőszent, Szent Kinga és Szent Borbála napján és kará
csonykor. Hála a kittÜ1ő akusztikának, a kápolnában kon
certeket is rendeznek.

2011. július-augusztusi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

A programokban esetlegesen bekovetkezo valtozasokert felelosseget nem vallaiunk. Szerkesztoseg

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

VII. 6; 18-20 ó Galaktika Baráti Kör Gyoma, Katona J. Műv. Közp info@galaktikaklub.hu
Gyoma Kossuth út 9.

VII. 15-17; PartneRock Fesztivál Bowling Treff Étterem 5502 Gyomaendrőd, Németh Dezső

16 órától Szórakoztató zene neves fellépők. Főu.81/1 06-66-282-048
VII. 24; 9-18 ó Viharsarok Kupa -kajak-kenu és sárkányhajó nép- Gyoma, Hármas-Körös, szabadstrand Czikkely Katalin.:

szerűsítő versenv 06-30267-6179
VII. 25; Véradás. Vinni kell: TAJ k; Szem.ig+lakcím Gyoma, Katona J. Műv. Közp 06-66-283-524
8-11 :30 óra Véradó ért. Véradás előtt étkezni! Gvomaendrőd Kossuth út 9.
VIII. 5.-7; XV. Jubileumi Nemzetközi Volkswagen Liget Fürdő Kardos Ferenc

Boaártalálkozó. Rendkívül oazdaa oroaram 5500 Gvoma Erzsébet I. 2. 30/60-65-620
VIII. 6; 19 óra A POP-FARMON. Farmer est program Nagylapos, 46-os út 37. km Szervező: 06-66/282-532.

JeoYár:450-1250(Ebben babqulyás is) Főszervező: 06-20-563-6634
VIII. 20; XIII. Nemzetközi HalfőzőVerseny és Augusztus Endrőd, Népliget, Jelentkezés: Molnár Borbála:T/F66-283-524

20-ai ÜnneDséa Katona József Művelődési Központ 06-70-524-5983.. ..
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Családi nap Hunyán

2011. év Hunya Községért kitüntető cím birtokosa Hanyecz
Vencelné a településen végzett karitatív munkájáért

Kedves jelenlévők!

Petényi Szilárdné
Hunya polgármestere

hogy felkeltsük az emberek szívében a sze
retet és a felelősség érzését a társadalom
legfontosabb intézménye, a család iránt.

Vigyázzunk egymásra! Gyermekein
ket tiszteletre neveljük, mindig z jusson
eszünkbe, hogy majd mi is annyi tiszteletet
kapunk tőlük, amilyen tiszteletre neveltük
őket mások iránt.

Persze nekünk is jó szóval kell szeretni
gyermekeinket.

A család éve alkalmából kívánok min
denkinek békét és szeretetet.

lád belső identitását,
ugyanakkor szeretné
tudatosítani a család
missziós felelősségét.

Harminc esz-
tendeje annak, hogy
1981-ben II. János
Pál pápa kibocsátotta
Familiaris consortio
kezdetü apostoli
buzdítását a keresz
tény család feladatai
ról a mai világban. A
Püspöki Konferencia
a 20 ll. évet a Család
Évének nyilvánítot
ta. Döntésüket az a
szándék vezérelte,

A családév sze
retné erősíteni a csa-

"Család, légy az,
ami vagy!"

sága az idén tízmillió
alá csökkent. Pedig
a család egészséges
működése egyben a
társadalom egészsé
gének is fokmérője.

Európában min
denki elismeri, hogy
súlyos népesedési
probléma alakult ki.
Az életszövetség a
férj és a feleség köl- ,
csönös javára, s az új
emberi élet elfoga
dására és nevelésére
irányul.

Mintha félnénk
attól, hogy. igent
mondjunk az életre!

A mai városi, de
egyre inkább a vidéki
élet is úgy szervező

dik, hogy nagy ne
hézséget jelent népes
családot fenntartani.
Az anyaságot a tár
sadalom nem mindig
becsüli meg kellően.

A gazdasági vál
ság és a munkanél
küliség szorongást és
félelmet hoz sok csa
lád életében.

folytatás az l. oldalról telésekor. - Napja-
inkban az életkörül

mények megváltoztak, hatalmas technikai,
társadalmi és kulturális fejlődés zajlott le. E
fejlődésnek együtt kell járnia az erkölcs, a
mások iránti figyelem fejlődésével. Védeni
és segíteni kell a családokat. hiszen az em
beri élet alapja az egy férfi és egy nő közötti
nagylelkű és felbonthatatlan szeretet. Az
igazi család abszolút értelemben alapvető

vonatkozási pontja a társadalom építésé
nek, a személy átfogó fejlődésének, az élet
befogadásának. A család témájára való
utalás rendkívül időszerű napjainkban.
Kultúránk és társadalmunk ezzel szemben
gyakran nem védelmezi a családi élet di
menzióit. Szabadság csak ott születhet meg,
és maradhat fenn, ahol szeretet és hűség

uralkodik. Hogyan alakul a családok sorsa
Európában, különösen pedig hazánkban?
Ez a kérdés alapvető emberi problémát tár
fel: milyen helyzetben van ma Európa, mi
lyen állapotban élnek földrészünkön, külö
nösen hazánkban az emberek? Kortársaink
közül sokan abban akarják megélni sza
badságukat, hogy mindentől függetlenítik
magukat, semmire nincsenek tekintettel, a
másik emberre sem, a közösségre sem, a sa
ját jövőjükre sem. A kellemes közérzetnek
ebben a bűvöletében könnyen megeshet,
hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s
amire lehetőségünkvolt tegnap, az holnap
ra már a múlté.

Pedig olyan lények vagyunk. akiknek a
fejlődéséhez is, a fizikai, szellemi, lelki ér
tékekben való gyarapodásához és kitelje
sedéséhez is, szüksége van a jó közösség, a
szerető család biztonságára.

Társadalmaink irányvesztésének vilá
gos jele a népesség fogyása. Hazánk lakos-

* * *

kolai felvételét nem javasolja.
Határidő: június 30. Végrehajtásért felelős: Tímár Imre vb. titkár"

Megjegyzés: Az eredeti jegyzőkönyvek a Békés Megyei Levéltár Fiók
levéltárában (Békés) találhatók. E feljegyzést ezek alapján készítette: Dr. E.
Szabó Zoltán. (Kivonatolta: Szabó Béla)

folytatás az 5. oldalról (De már ez barátunknak
l év késést eredményezett.
Szerk.) míg H. E.. és U. 1.--- főis-

A szerkesztő hozzáfűzése. A fenti idézetek tipikus példája az ún.
"Kontraszelekciónak" Ez a kiválasztási módszer hatott az élet min
den területén, ipar, mezőgazdaság,kultúra stb.. Ez eredményezte azt a
helyzetet, hogy a Magyar gazdaság a háború előtt, az európai gazdaság
70%-os szintjén állott, 1989-re 30%-ra esett, és ma is ott vagyunk.

A dokumentumok alapján kitűnik, hogy egy dologban azért End
rőd minden környező települést fölülmúlt. A kulákokkal szemb ni el
járás keménységében és mértékében.

Folytatjuk, üdvözlettel: Szabó Béla
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Endrőd őstehetsége - Uhrin Péter parasztfestő

Tisztelt Olvasó!
Endrőd tehetséges embereinek életét, munkásságát gyűj

tötte hangyaszorgalommal Márton Gábor tanító úr. Rózsahe
gyi Kálmánról és Farkas Imréről született írásai könyv alak
ban is megjelentek. Sajnos sok gyűjtése kéziratban maradt,
melynek közlése az utókor feladata. Múzeumunk 200S-ban
kiadta egy anekdota gyűjteményét. Marci bácsi feldolgozta
Uhrin Péter endrődi parasztfestő életrajzát, mely napjainkig
is csak kéziratban pihen. Ebből az anyagból válogattam egy
rövid részletre valót, melyet megosztok Onökkel.

Uhrin Péter 1887. május
22-én született Uhrin Mihály
és Tímár Katalin ötödik gyer
mekeként. Péter tehetsége

~*U~.~~~~ már kiskorában megmutatko
zott.

"Mikor 1893-ban beirat
kozott az első osztályba,
nemcsak gyermektársai, de
tanítója: Szebeni László is
kiváltotta csodálatát, azáltal,
hogy "akkurátus lovat, mar
hát, malacot, kutyát, puly
kakakast kimyarított pillanat
alatt a táblára. Nemcsak a
keze mozgott boszorkányo
san, hanem az esze is vágott.
Mikor harmadik és negyedik
osztályosan Endrőd jó nevű

igazgatómestere elé került, az
már nagyon szép sikert jósolt
a gyermeknek. Még a tanító

ját is lerajzolta pár vonallal, mikor elnadrágclta az egyik lurkót. De
olyan élethűen ábrázolt, hogya mestert és a delikvensét mindenki
első látásra felismerte." (Márton Gábor: Az endrődi parasztfestő,

Uhrin Péter élete.5.p.)
Uhrin Mihályt, Péter édesapját felkereste a tanító és javasol

la, ho;y tanítassák a gyereket, de az apa nem volt elragadtatva
az ötlettől és azt mondta: "Parasztemberek vagyunk mi, tanító úr,
uraknak való művészet ez." (Márton Gábor közlése 2007.)

A felcseperedő parasztfiú már csak ráérő idejében rajzolgatott,
hiszen e9ész napját lekötötte a családi gazdaságban folyó mun
ka. Az ifju Péter 1908-ban vonult be Kecskemétre katonának, mint
honvéd-huszár. A katonai szolgálat alatt több szabadideje volt, mint
otthon és újra előkerült vázlatfüzete, melybe sorra lerajzolta kato
natársait, a kaszárnyát, valamint a honvágy enyhítésére az endrődi

gazdaságukat tanyával, lovakkal és egyéb jószágokkal. Három év
szolgálat után leszerelt, s haza térve a család ellenkezése ellenére
feleségül vette a szegény hentes lányát "szép" Tímár Jolánt.

Az esküvő után beiratkozott a novemberben induló gazdakép
ző tanfolyamra, h09Y a gazdálkodás akkori korszerű módszereit
megismerje. Az elóadások jegyzeteihez szemléltető rajzokat ké
szített.

"Élmény még ma is kézbe venni az 191Q-ben egyszerű paraszt
gazda által vezetett füzetet. Az utolsó huszonnégy oldalt rajzokkal
tömte tele... A paraszti élet egy-egy mozzanata került ceruzával a
ps)írra...

A pár vonallal odavetett rajzok az ugari tanyájukat, tanyára gya
logosan igyekvő parasztokat, lóháton közlekedő embereket, őrletni

igyekvő falusi embereket, étkezéshez készülő huszárokat ábrázolt.
Ef/Y rajznak az a címe: Angyali csík szállítása lovon. A másiké: A
h/zók szálmása.
.. Disznóölés, fejés, szalma szállítása lovon, gyalog, szekéren.

Orletés tragaccsal, vállon, kocsin. Szánkón farsangolni indulók,
rönköt húzatók, lovát ugrató paraszt, paraszttal társalgó huszár,
szántás kettes ekével, a boronáló paraszt pipára gyújt, vásárra
marhát vezető házaspár, ekhós szekérrel vágtató ökrös fogat, pi
henő lovak sárban elült taligán pipázó paraszt, mákot törő férfi,
trágya szállítása és szórása, görénytogás-nyolc képes sorozata."
(Márton G:)

Ebből az időből nem maradt fenn kidolgozott képe. Mindig csak
télen festett, amikor a mezőgazdasági· munkák szüneteltek, és
a jószág gondozása mellett volt egy kis szabadideje. Ekkor már
nemcsak ceruzával, hanem olajjal készítette képeit. A kész képe
ket a tornácra akasztotta ki, s héJ. valakinek megtetszett valamelyik,
azt szívesen neki ajándékozta. Igy kallódtak el értékes képei, nagy
részéről még leszármazottai sem tudnak.

1911-ben Péter lefestette feleségét, mely portré ma az endrődi

részen lévő könyvtárban látható.
1912 februárjában megszületett első gyermeke Péter. Az első

világháború kitörésével a hadköteles férfiak, így Uhrin Péter is be
vonult és az 5. honvéd lovashadosztály törzséhez osztották be.
A villámháborúnak indult előrenyomulás csakhamar lelassult,és
évekig tartó véres öldökléssé vált. 1915. szeptember 15-én a
Dneszternek a Szerttel való összefolyását követő kanyarban vívott
harcban súlyos lábsérülést szenvedett. A folyóvölgyben létesített
segélyhelyen gyors ellátásban részesítették. Erről az eseményről

később készített egy megrendítő festményt. A lábsérülése mellé
még súlyos tüdő és szívbetegség is társult. A leszerelés után a
Rózsahegyi gyógyintézetbe került. A lassú felépülés üres óráiban
a betegszoba egyik sarkában kis műtermet alakított ki és lefestette
bajtársait, orvosait.

1918. év elején tért végleg haza szülőfalujába, a hadsereg le
szerelte, mint harminc százalékos hadirokkantat. A román meg
szállás nemcsak a lakosok élelmét és értékeit dézsmálta meg,
hanem sajnos Uhrin Péternek jó néhány festménye is a "műértők"

vandalizmusának áldozata lett.
Uhrin Péter magányos volt művészetében, a környezete cso

dálattal párosult haszontalansággal nézte, a családja pedig a
festegetés abbahagyását sürgette. Az 1920-as évek végén ösz
szebarátkozott Papp Zsigmond gyomai parasztemberrel, aki te
hetséges kőfaragó, festő, ezermester volt. A kettőjük magányos
megnemértettsége szoros barátsággá kovácsolta őket. Papp Zsig
mond is hasonló indíttatású parasztművész volt, aki egy festészeti
mesteriskolai jelentkezés sikertelensége miatt megmaradt gazdál
kodónak. Mindketten belesüllyedtek a falu sarába, csöndjébe és
csupán saját gyönyörűségükre alkottak.

Az 1920-30-as években Uhrin Péter igazi falusi témákat festett.
A "Munka a fonóban? Tollfosztók, Nyorntatás a szérűn stb" című
képek. Hiteles képet festett az akkori Endrődről. Az endrődi komp,
a Mókó-féle szélmalom stb. élethű és hiteles ábrázolásával.

A mindig vállalkozó szellemű Uhrin Péter kiutat keresett a szét
forgácsolódott családi földbirtok kiegészítésére, s így gyermekei
jövőjének megalapozására. Báró Huszár László póhalmi birtokát
bérletre hirdették meg, az elsőként jelentkezett. A hatalmas bir
toktestet csak összefogással lehetett megművelni s ezért ma9a
mellé állította a bérlők közé Rácz Lajost (a későbbi országgyűlesi

képviselőt), Vaszkó Pált, Hunya Eleket, Cmarkó Istvánt, Vaszkó
Mihályt (később országgyűlési képviselőt), Tímár Andrást, Hornok
Mátyást, Bulla Lajost, Hornok Józsefnét, Klimo Eleket stb. a 800
kh szántó és 400 kh legelő megművelésére. A bérletből hamaro
san földvásáriás lett, s ki-ki annyit vett, persze hitelre, amennyit
válialni tudott. A török időkben elpusztult Póhalom ekkor ünnepelte
második születésnapját. A majorság épületeit, melyeket nem tud
tak hasznosítani lebontották és abból az anyagból építették fel ta
nyájukat az új telepesek. A kastélyból kultúrtermet alakítottak ki, a
jószágállományukat a volt uradalmi hodályokban együtt tartották.
Ebből az időszakból való Uhrin Péter Póhalom múltja jelene és
jövője című három képből álló festménye.

Uhrin Péternek egyetlen kiállítása volt életében az 1930 évek
ben Budapesten, melyen nagy sikert aratott. A kiállított képeit a
szervezőknek ajándékozta.

A második világháború viharában, amikor minden fia a fronton
volt érte a halál 1944. szeptember 5-én.

Halála után az átalakított Dombszög vendéglőben rendeztek
kiállítást tisztelegve a nagytehetségű parasztművész

emIMék~nek·G·b k . . I .... '11' Uh· c?arton a or utatasal a apJan osszea Itott (In
Péter képek jegyzéke a következő:

Toldi a nagy fával. 1906. akvarell
Babáj Miska betyár menekülése. 1907. akvarell
Az első szabadság. 1910. akvarell
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"Egy nyughatatlan cselekvő ember" - Papp Zsigmond önéletrajza II.

"Nagyapám, Csapó János a nemzetek között az angolokat sze
rette a [egjobban, sokat beszélt róluk. Még emlékszem néhány do
logról nagyapámmal kapcsolatban. Magas, rendkivüli erősen fejlett
szép testű ember volt. Nagybátyjánál Csapó Mihálynál örökösként
nőtt fel mint béresek bérese. A rengeted erős munka izmossá tette.
Egy ujja olyan vastag volt, mint nékem három. Ma látni sem lehet
olyat. Nem volt kövér, cirka 100 kg, karcsú, ideális szép szobrász
alakkal rendelkezett. Történt egyszer, hogy egyik fekete csikó háttal
beleesett a jászolba. A cselédek vagy négyen ki akarták venni, de
nem birták. Nagyapám kint jár a dűlőn kiszaladtam hozzá; Nagy
apám jöjjön be azonnal a tanyába, mert a Holló a jászolba fekszik,
az emberek nem tudják ki venni. "Bementünk a tanyába az istállóba.
Na' Mi van itt? Kérdezte. De hamarosan tisztában volt a helyzettel;
odament a jászolhoz, az egyik karját alátette a csikó a nyakának, a
másik kezivel átnyúlt a csikó hátsó lábáért, mire jól megfigyeltük vol
na a csikó már át is volt emelve, egymaga emelte ki. A cselédek csak
összenéztek. Nagy pipás volt nagyapám. Többször megtörtént, hogy
a szárat igazította a pipában, a pipa pedig i;isszeroppant. " Na! fene
egye meg!" e szavakkal keresett másikat. Ejjel még az ágyba is pi
pált, hosszú szárú pipából. Rendesen arról tudtuk meg, hogy elaludt,
a pipa kiesett a szájából, s koppant a padlón, ő azonban aludt to
vább. A tanyában mindig egyenes szárú veres cserép pipát használt,
tucatjával vette nyelestül. Az volt a szokása, hogy ahol kiégett a pipa
vagy valamit meg kellett fogni, ott letette és az ott is maradt. Ha is
mét rá akart gyújtani, nem igen kereste. Az ajtó mellett volt egy téka,
abban voltak a pipák felszerelve, vett elő egy újat. Volt rá eset, hogy
a téka kiürült, a pipák elfogytak, akkor elindult a tanya körül keresni,

Tűzharc. 1917. olaj
Tímár Jolán menyecskeruhában 1917. olaj
Onarckép, huszártizedes 1917. olaj
Halott katona a bombatölcsérnél. olaj
Katonai elsősegélyhely. 1919. olaj
Csejti gulya. 1923. olaj
Csejti ménes. 1923. olaj
Az endrődi komp. 1925. olaj
Kocsikerék tisztítása a falu alatt. 1926. olaj
Endrőd aholtággal. 1928. olaj
Vándorcigányok. ? olaj
Bűnbánó Magdo[na. 1929. olaj
Kukoricatörés. 1930. olaj
Uhrin Bandi arcképe. 1930. olaj
Uhrin Péter arcképe. 1930. olaj
Aratás. 1930. olaj
Terike csutkababával. 1930. olaj
Az endrődi szárazmalom. 1930. olaj
Szántás négy ökörrel. 1930. olaj
Sebesült katona szállítása. 1932. olaj
Miklós fia kutyákkal. 1932. olaj
Eltelt a szünet. 1932. akvarell
Az olajfák hegyén. 1934. olaj
Kozák foglyok kísérése. 1934. olaj
A szentcsalád. 1934. olaj
Te Péter vagy... 1935. olaj
Póha[om múltja, jelene, jövője. 1936. olaj
Szántás hat ökörrel. 1936. olaj
Katonatemetés-ma neked, holnap nekem. 1943. olaj
Elmaradva a csapattól. 1943. olaj
Csendélet. 1944. olaj
Legelő gulya. 1944. olaj
Aratás. 1944. olaj
Kukorica hordása négy ökörrel. 1944. olaj
Kánai menyegző.? olaj
Vándor a keresztnél. ? olaj
Ebédet vivő menyecske.? olaj
Legeltető juhász. ? olaj
Hármasfogat. ? akvarell
A számadó előtt. ? olaj
Szálláscsinálok huszárok a román faluban. ? olaj
Fenyves erdő ősszel. ? akvarell
Jósol acigányasszony. ? olaj
Lány a kútnál korsóval. ? akvarell

nekem is szólt, "gyere, ·flam keressünk pipát!" Eredmény mindig volt,
legrosszabb esetben kért valamelyik béresétől. Azt tán mondanom
sem kell, hogya kapott pipa is valamikor az övé volt.

Apám Körözs gátja tetejéről egy rakott kocsival leborult, és sú
lyos beteg lett. Kocsira nem ülhetett és ezért felhagyott a gazdál
kodássaI. Nagybani disznó hizlaláshoz fogott. Egyszer nagyobb fal
ka uradalmi süldőket vásárolt, mivel volt elég pénze nagyapámmal
társult. A hizlalás eleinte ment zavartalanul. Egy alkalommal belejött
a dög (sertésvész), ami abban az időben nem volt újság. Egyik haj
nalban kopognak az ablakon, nagyapám volt. Apám ~blakot nyitott,
"Hát tudsz aludni, te Zsiga?" Kérdezte "Tudok ides", "En nem tudok!
Kimegyek a Páskomba megnézem a disznókat" felelte. A disznók
közül a szokásos százalék elhullott, a többi rendbe jött s meghíztak.
A disznók szépek letettek, s apán Bécsbe szállitotta őket (vasúton).
Mikor onnan megjött, átküldött nagyapámért, hogyelszámoljanak.
Rendesen megtörtént az elszámolás. Papiroson ki lett mutatva min
den kiadás, bevétel külön feltüntetve a jövedelem. Apám cl jÖ\lede
lem felét kézpénzben kiolvasta és oda nyújtotta Nagyapámnak. Reá
nézett, s a pénzt eltolta magától; "nékem nem kell legyen a tied az
egész, de engem többet társnak na hijjál, nyugodtan akarok aludnil",
felelte. Nem is lettek többet társak.

Apám Vésztőn született 1859 évben. Szülei még gyerekkorá
ban meghaltak. Testvérei Gábor, Teréz és Sándor. Anyagilag teljen
tönkrementek. Gábor és Teréz Gyomára kerültek. Gábor eleinte mint
tanitó működött, tizenhárom élő családja volt. Teréz Krucsó Eleknek
lett a felesége, kilenc élő családjuk volt. Mindkét család rendes va
gyonnal bírt, de később anyagilag tönkrementek. Sándor Vésztőn
maradt hét családdal, ö lett volna apám gyámja. Anyagilag ő is telje
sen tönkre ment. Elúszott az apám öröksége is, Sándor nagybátyám
később családjával együtt kiment telepesnek a Krassó-Szörény vár
megyei Igazfa/vára, utódai most is ott élnek. Apám, mikor az iskolát
elhagyta, elszegődött cselédnek, cselédkönyvit még most is őrzöm.

Mezőberényi tót gazdáknál szolgált. Apám részére néhány száz fo
rint, vagyonának a töredéke, az árvaszéknél volt letétbe, de senki
nem tudta, hogy ő hol van. A sógora D. Kincses István vészt~i lakos
faluról falura kereste, mire a berényi tanyák közt megtalálta. Igy ke
rült vissza Vésztőre s onnat Gyomára, Teréz nénnyihez ki a tanyára,
ismét cselédsorba. Onnat vonult be katonának az I.sz. huszárezred
hez. Katonaidejét kitöltve oda is került vissza. (a tanyára)

Mint említettem nagyapám a nagybátyjánál, Csapó Mihálynál volt
örökös, kinek sora szintén azonos volt apáméval, a cseléqsorssal. A
tanya szomszédos volt a Kruchió tanyával. Anyám CSAPO Julianna
sokat volt a tanyán, és igy került össze apámmal. Apám, mikor meg
nősült lovat vett s földet bérelt, fuvarozgatott. Egy alkalommal rakott
kocsival a Körözs gátjáról leborult, súlyos beteg lett, s sokáig nem
tudott kocsira ülni s ekkor fogott hozzá a disznóhizlaláshoz. Majd
később kereskedéshez. Néhány év múlva - mint már említettem 
apám megvette a Rákóczi út 14 sz. alatti házat. Megemlékszem itt
ez idő tájt Apám és Laci öcsém között lezajlott eseményröl. Egyik
karácsony estéjén történt. A vacsora vége felé tartottunk. Laci, mint
rendesen mos is csintalankodott. Szódavízzel kezdett engemet 10
csolni. Többször figyelmeztettem, hogy a viz a lámpára fröccsen s a
üveg eltörik. "Nem majd vigyázok én rá, a csőre teszem a kezem",
felelte. Amint a csö végire tette a kezit s a nyomót megnyomta, a
viz széjjelfröccsent. Jutott a I.ámpaüvegre is . Az üveg elcsattant s
a lámpa elaludt . Setét lett. Ocsém erre a setétben ki az udvarra,
onnét az utcára, mezitláb, hajdanfejt, kiskabátban térgyigérő hóban,
végig ordította a Rákóczi utat. Bár akkor még egy szóval sem bán
totta senki. Végül nagyszüleim cseléd lánya csalogatta be h9zzájuk.
Ennek is verés lett él vége, s az üveg ajtón egy karika is kitört. Egy
másik alkalommal a jobb alkarja tört el, bal kezibe vette a törött kart
s nagymamáék kapujához támaszkodva várt. Nagymama kiment a
kapuba; "Hát, te mit csinálsz itt"? - kérdezte tőle "eltört a kezem"
mutatta a lefele csüngő kart nagymamá.nak. Az persze megijedt,
gyere azonnal apához, vigyen orvoshoz. Ocsém csak akkor kezdett
el sírni, de nem azért, hogy. félt az orvostól, hanem félt apámtól. A
kötözést aztán vitézül állta. Igy alakult aztán a helyzet, hogyha ven
dég jött él házhoz Anyám rendesen így mutatott be bennünket Lacira
mutatva; "ez a szebbik fiam" reám mutatva; "ez meg a jobbik fiam".

Amikor elemi iskola V-ik osz,álYát elvégeztem, mint más évek
ben is, ismét a tanyára mentem ki, kanászkodni."

közreadja:
Cs. Szabó István
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20 ll. július

20 éve történt
A Barátság SE életéből IV.

B~fejeződött a labdarúgó-bajnokság
A Gyomaendrődi FC labdarúgói számára

június ll-én befejeződött a 20 l O-ll. évi baj
nokság. A véghajrá igen jól sikerült, hiszen az
utolsó öt fordulóból négy mérkőzést nyert meg

•

a csapat. Ezzel a sikeres véghajrával a csapat
,. magabiztosan benn maradt a Megyei 1. osztályú

bajnokságban, a végső helyezésünk a la. lett. Ez
ugyan elmaradt az év elején kitűzött céltól, de a

.:;>-' sok viszontagság, ami egész év közben kísérte a
.- csapatot a végére csak jóra fordult.

Az utánpótlás csapatunk viszont nagyszerű
helyezést ért el a bajnokság végére, megszerezték az előkelő harma
dik helyet. Egész évben egyenletes, jó teljesítményt nyújtottak, ami
nek eredménye ez a siker. Dicséret illeti a csapat minden játékosát,
valamint edzőjét, Gál Istvánt. A játékosok az utolsó hazai mérkőzé
süket követően egy kis ünnepség keretén belül vehették át a bronz
érmüket a szép számú közönség előtt.

A ~ejátszott mérközések eredményei:

20 11.05.28. GyomaendrődiFC - Körösladány MSK 3: l
G.: Werle T. (3)
Ifi.: 3: O G.: Csapó Zs. (2), Bukva T.

A mérkőzés kezdetétől csapatunk lépett fel kezdeményezőbben,
és azonnal irányította is a játékot. A sorozatos helyzeteket követő

en az első negyedóra végén gólt lőttünk Werle lévén, ezzel megsze
reztük a vezetést. Ezt követően is irányítottunk, és a félidő közepén
jött az újabb találat, a félidőben már kettővel vezettünk. A második
félidő kissé langyosra sikeredett, hiszen nekünk nem kellett tovább
törni magunkat, mert nagy ellenállásba nem ütköztünk. A félidő kö
zepén ismét a sokadik helyzetet követően megszületett a harmadik
gólunk, amelyet szintén a kitűnően játszó Werle Tibor szerezte, aki
mesterhármast ért el a mérkőzésen, hiszen mindhárom gólunkat Ö
szerezte. A vendégek az egész mérkőzés alatt kevés ellenállást tanú
sítottak, így könnyű hazai győzelem született.

20 ll. 06. 04. Mezőhegyesi SE - Gyomaendrődi FC O: 3
G.: Molnár T. (2), Mester L.
Ifi.: 2: 4 G.: Bukva T.. Csapó Zs., Dávid 1., Gábor V.

A mérkőzés elejétől a vendégcsapat irányította a mérkőzést, lát
szott az elszántság és a győzni akarás. A mérkőzés első harmadában
egy szép támadás végén sikerült is megszerezni az első gólunkat. Ez
után a hazai csapat is aktívan részt vett a játékban, több alkalommal
tették próbára kapusunkat, aki állta a próbát és mindent védett. Az
első játékrész végén már kettő volt az előny: Mester Levente ezúttal
egyedül volt a kapussal szemben, s ebben a helyzetben nem lehetett
hibázni, O-2!

A második félidőben már mindkét csapat beletörődött az ered
ménybe, a hazaiak nem tudtak ezen változtatni, míg a gyomaendrődi
csapat a félidő közepén még lőtt egy gólt, amivel végképp eldöntöt
te a mérkőzés sorsát. A látottak alapján teljesen megérdemelt siker
született.

20 ll. 06. 11. Gyomaendrődi fC - Csabacsűd SE 2 : 3
G.: Molnár T., Mészáros D.
Ifi.: 5: 2 G.: Csapó Zs. (2), Számel P, Dávid 1.,

Bukva T.

A hazai, Gyomaendrődi fC csapatának tét nélküli hazai mérkő
zés lett az utolsó forduló, míg a vendégek számára egy győzelem és a
vetélytársak esetleges botlása még harmadik helyet is érhetett volna
a bajnokságban. Ennek megfelelőenkezdett a vendégcsapat, és egy
jól eltalált szabadrúgással hamar vezetést is szerzett. A második fél
időre azért csak magára talált a hazai együttes is és egy jó iramú mér
kőzésen, ahol váltakozva estek a gólok a jobban küzdő Csabacsűd

sikeresen begyűjtöttea három pontot. Küzdelmes, harcos mérkőzést

láthatott a közönség. Jó és igazságos játékvezetés.
Fülöp Zoltán

A megye II. osztályba való felkerülés egyre nagyobb felada
tot adott labdarúgó csapatunknak és a vezetőségnek. A vezetőség

Szakálos Ernő, Dobó Imre, Szigetvári Béla elsőszámú feladata közé
tartozott, hogy egy ifjúsági csapatot szervezzen meg.

A felnőtt csapat a feljutásért Németh Dezsőtől egy komplett zöld
fehér Adidas felszerelést, valamint egy pár Adidas futballcipőt kapott
ajándékba a sikeres feljutásért. Óriási segítség volt ez az egyesület
nek, hisz nagyon kevés költségvetésből tudtunk gazdálkodní. Nem
utolsó sorban most már két csapatról kellett gondoskodnia az egye
sületnek. Sok szurkoló is segítette a csapatot pl.: Dinya Gyurka bácsi,
Vaszkó András, és lehetne sorolni a végtelenségig .

Az ifjúsági csapat a helyi iskolák tanulóiból kerültek ki. A felnőtt

csapat kerete a sikeres megyei III. osztályban szerepelt keretre épült.
1993. augusztus 15., szombat, megyei ll. osztály bajnoki nyitány:
Kondoros-Barátság SE 0:0, 1:1 G.: Pataki.
Nagy S.- Gecsei, Karácsony, Balázs, Gellai - Juhász, Gardi, Forgács,

Polányi - Pataki, Szabó Cs.
Idegenbeli pontszerzéssel kezdte a csapat a megye II. osztályú sze

replést. A továbbiakban pedig sikerült 10 bajnoki mérkőzésen meg
őrizni veretlenségünket. Főleg idegenben szerepelt jobban a csapat,
a zárt védekezés sikeresnek bizonyult. Bajnokesélyes csapattá léptünk
elő. Szakálos Ernő fogalmazta meg jól: "a csapat nem azért szerepel
itt, ebben a bajnokságban, mert csak ennyit tud, hanem azért, mert a
szabályok szerint itt kötelező szerepelnünk".

Hazai mérkőzéseinket legtöbb esetben 400 néző kísérte figyelem
mel, de nagyon sokan elkísérték a csapatot idegenbeli mérkőzéseink
re is.

Egy idegenbeli mérkőzés utózengéje: Doboz-Barátság SE 1:2 a
mérkőzés után a"B" közép rendszeres mérkőzéslátogatóiVaszkó And
rás, Márton Gábor, Császár Ferenc gratuláltak a döntetlen eredmé
nyünkhöz, rövidnek érezték a mérkőzés idejét, szívesen izgultak volna
még, hátha nyerünk.

Kissé megdöbbentünk, de mondtuk is azonnal, hogy mi ezt a
mérkőzést megnyertük. Vagyis kiderült, szurkolóink az első félidő

ideje alatt valahol Sarkadon keresték csapatunkat, így nem láthatták
vezető gólun ·at.

Ha már ..az izgalmas" mérkőzésekről van szó meg kell említeni Csa
nádapáca-Barátság SE 2:3, G.: Gardi, Gyányi, Palercsík. A mérkőzésen

Gulyás játékvezető 13 sárga lapot osztott ki, volt 2 kiállítás, csapatunk
70 percen keresztül emberhátrányban játszott és 10 emberrel fordí
totta meg a mérkőzést O:l-ről. Ez volt idegölő mérkőzés!

Az ősz folyamán, ami minden csapat életében előbb vagy utóbb
bekövetkezik, 25 bajnoki mérkőzés után elvesztette a csapat veretlen
ségi sorozatát Békéssámsonon.

Nagyon sok csapat kettős erőbedobással küzdött ellenünk, hisz
mivel bajnokesélyes csapattá nőtte ki magát együttesünk, mindenki
ellenünk akart bizonyítani, hisz az rangot jelentett a kis csapatoknak.

A soron következő hazai mérkőzésünket megnyertük, de a Gyulai
Magán SE elleni bajnoki mérkőzésen ismét súlyos vereséget szenved
tünk. Az utolsó őszi szezonzárásra, ha nehezen is, összeálIt a csapat, és
S:O-s győzelemmel zárta a megyei II. osztályú őszi szezont. Várta a csa
pat a téli pihenési időszakot, hisz kemény másfél év volt mögöttünk.
Nem fizikai, hanem idegi fáradtság mutatkozott minden játékoson,
hisz győzelmi kényszerben voltunk mindig, mert csak sikeres szerep
lések után tudtunk támogatókat, szponzorokat szerezni.

Folytatjuk
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Fél évszáza~ eltelt.:.
(Elmélkedés)

írta Benke Mária "Török Baba"

Ötven év, az nem nagy idő,

hogy elszaladt mégis.
Volt ebben már nagyon sok jó,

szomorú meg szép is ...

Olvasóink írják...

Eljöttek a diáktársak:
minden jót kívánni!
Kivel, mi volt 50 évig

nem győzzükkivárni ...
Elszálltak az évek hamar,

észre sem vettük,
a szél vihart kavart:
Megöregedtünk. ..

Gyermekeink, unokáink,
szeretettel vesznek körül

ugyanúgy mint nagyapáink
s az ember ennek örüL ..

Jó így együtt látni egymást
örülni, hogy élünk.

Várni, látni a változást
mi semmitől sem félünk ...

Deres hajunk, kopaszodunk,
pocakot eresztünk...

Az egészség legyen dalunk
nagyokat nevessünk...

Kik elmentek már örökre
Rájuk emlékezzünk.

Tisztelet, megbecsülés övezze
csendben elmélkedjünk...

Végezetül azt kívánom
éljünk sok-sok évet.

Találkozzunk megint itthon
várjuk, kívánjunk. jó egészséget. ..

Endrőd, 20ll. május 14.

Az én falum: Endrőd
írta: Benke (Török) Mária

Hármas-Körös partján fekszik,
napsütésben átmelegszik.
Füzek lombja árnyat rejt

andalogva szívem elmereng.

A gyermekkor játék volt itt.
Szt. Imre templom harangja kondít.

állok meghatottan. kis falumban
emlékek rohannak meg titokban...

Szép kis falum, ma már város
az utcája már nem sáros.
Fejlődik, változik minden

itt lakóknak "gondja nincsen"...

A holt Körös, s a liget,
mint megannyi pompás sziget,

a világot tán' bejárnám
ezt a pompát nem találnám ...

Ide köt a sok-sok emlék
itt születtem, éltem nemrég.
Minden ember, ismerősöm,

Ki "elment" is a szívemben őrzöm.

Jó ide vissza-visszajönni,
múlton szépen elmerengni
Élményeket kell gyűjteni

emlékezni, s nem feledni ...

Endrőd, 2011. május 13.

, 1

. VENDÉGÜNK VOLT A SCHÖNEKI JUNGER CHOR INTONATION .~

Bizony lassan két éve annak, hogy a
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Schönekben vendégeskedett. Alig érkeztünk
haza, máris mindenki tervezte az újbóli talál
kozást ezúttal Magyarországon. Ottani ven
déglátónk, a Junger Chor Intonation karnagya
már 2009 őszén elküldött nekünk egy cso
dálatos öt tételes művet, Lorenz Maierhofer
Missa Lumen című miséjét. hogy ez legyen
közös szereplésünk egyik darabja. Néhány
hónap múlva - ilyen a német precizitás - kö
zölték érkezésük pontos napját: 2011. június
2-a.

Lázas tervezgetésbe kezdtünk: a kórusta
gok hónapokig előtakaréskoskodtak a ven
déglátásra, önállóan és az OMart Kulturális
Műhellyel közösen pályáztunk több-kevesebb
sikerrel, s nem utolsó sorban különböző fell é
péseinken érleltük a Missa Lumen egyes téte
leit. A határidő közeledtével pontról pontra
kidolgoztuk a négy nap programját, szétosz
tottuk a feladatokat, és ...

Június 2-án csütörtökön délelőtt repülővel

érkeztek vendégeink Budapestre, ahová busz
szal mentünk értük. A Tímár Panzióban fog
laltunk számukra szállást. Ebéd után a Kner
Nyomdaipari Múzeumot és a Városi Képtárat
mutattuk meg nekik. Különösen nagy hatás
sal volt rájuk Corini Margit festészete. Vacso
ra előtt még próbáltak másfél órát, majd a Fé
szek presszóban találkozott össze a két kórus
teljes létszámmal, ahol örömmel ölelkeztek
össze a régi barátok. A jó hangulatú vacsora
természetesen énekléssel zárult.

Az Intonation másnap délelőtt városunk
három általános iskolájában adott rövid íze
lítőt repertoárjából. A gyerekek mindenhol
vastapssalköszönték meg a nem mindenna
pi élményt. A délutáni strardolást a másna
pi műsor főpr0háia k-"..-<-te az endrődi Szent

Imre templomban. Izgalmas volt először
átélni a közös művek együtthangzását. Ezen
az estén, a panzióbeli vacsorán adtuk át egy
másnak ajándékainkat. Mi egy-egy Junger
Chor Intonation feliratú mappát készíttettünk
a vendég kórusnak, ők pedig karácsonyi dalo
kat tartalmazó kottafüz,ettel leptek meg ben
nünket. Vacsora utánra néhány népdallal és
citera muzsikával készültünk, aminek sokkal
nagyobb sikere lett, mint amire számítottunk.
Egyetlen dalt akartunk megtanítani német
barátainknak, de ők szinte mindegyiket ve
lünk énekelték.

Szombaton délelőtt Szarvasra utaztunk
sétahajózásra és az első Kárpát-medencei Ha
/ász/éfőző Magyar bajnokságra, ami egyben
helyet adott a X. Suttyomba Népzenei Fesz
tiválnak is. A Suttyomba zenekar meghívásá
ra ez alkalommal halászlét ebédeltünk, amit
kellemes magyar népzene és néptánc aláfes
tés közben fogyasztottunk el. Indulás előtt a
szarvasi tűzoltóság invitálására szétnéztük a
tűzoltó laktanyában, és egy kis locsolkodással
hűsítettük magunkat (és egymást).

Hazaérkezve újabb próba következett,
majd este hatkor a várva várt hangverseny.
Hihetetlenül jólesett látni, hogy a német kó
rus a tőlünk kapott kék mappávai érkezett a
templomba, ami teljes színösszhangban volt
a fellép ő ruhájukkal. Először a mi blokkunk
hangzott el, azt követte a vendégek önálló
produkciója, majd az összkari mű, a Missa
Lumen, amelyet a két karnagy, Michael
Knopke és Gecseiné Sárhegyi iNóra felváltva
vezényelt. Befejezésül előadtupk egy német
és egy magyar művet is közösen: A. E. Grell
Herr, deine Güte... kezdetű többszólamú mű

vét és Kodály Esti da/át, melyet már jól ismer
tünk, hiszen Schönekben is ezzel zártuk közös
hangversenyünket. A szűnni nem akaró taps

hatására a közönség bevonásával elénekeltük
még az előző este tanult Tavaszi szél vizet
áraszt... kezdetű szép magyar népdalt.

A záró vacsorán a Körös étteremben Vádi
András polgármester úr vendégei voltunk. A
terhektöl felszabadulva, ha lehet, még jobb
hangulatban telt az este, mint azelőtt. Karve
zetőnk meglepetéssel is kedveskedett a két kó
rusnak: egy hatalmas tortát rendelt megem
lékezve arról, hogy az Junger Chor Intonation
ebben az évben ünnepli megalakulásának
10.-, a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamara
kórus pedig 15. évfordulóját.

Másnap délelőtt a búcsúzkodás könnyek
és mosolyok között. zajlott. Sok-sok köszönő

ölelést kaptunk, s ígéretet arra, hogy egy év
múlva várnak bennünket Schönekbe. Azóta
telefonon és interneten is több kedves üze
net érkezett, sőt akadnak, akik tervezik, hogy
néhány hónapon belül újra ellátogatnak hoz
zánk.

Programjaink megvalósításában segít
ségünkre volt Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata,

Várii András polgármester, a Városl Zene
és Művészeti Iskola. Tímár János és Tímárné
Editke, Poharelec László, a Civis Bau Meister
Kft., a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság, a
Liget fürdő, a Kner Nyomda Zrt., a Liget für
dő, a Városi Képtár, a Sikér Kft., a Suttyomba
Alapítvány. a Kner Imre Gimnázium. a Livid
Kft., Gschwindt és társa Bt., Bagi László, a
videokrónika szerkesztője, a Mobil-busz Kft.,
Demeter István szarvasi hajóskapitány és La
katos Tibor.

Köszönjük szépen!
Oláh Gizella

képek a 20. oldalon
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Ballagás

A német testvérváros kórusa iskolánkba is ellátogatott. A tornate
remben népes közönség előtt német nyelven adtak elő vidám dalokat.
Az előadás után sétát tettek az iskola épületében, megnézték kiállítása
inkat és megcsodálták a festői környezetet.

nyomásmérés, elsősegélynyújtás, életmód teszt, egészséges ételek kós
tolója és felvilágosító beszélgetés tette teljessé a programot. A tornate
remben állították ki az osztályok által készített plakátokat: A programot
az Arcaida-Reklám Kft támogatta.

Rendhagyó énekóra

Az ünnepélyes tanévzárón a polgármes
ter úr 51 tanulónknak adott át oklevelet és
tárgyjutalmat kitűnő tanulmányi munkájá
ért.

Országos versenyen elért 1-6. helyezé
sért jutalomban részesültek az atléták közül
Szerető József, Szabó László, Papp Károly,
Dudás Réka, Kun Csaba, Nagy Csilla, Vajda
Soma, Korsós Vivien és R. Nagy Valentin.

A Mesélj Európa! angol nyelvi verseny or
szágos negyedik helyezett csapat tagjaként
Bognár Nóra, Fagyas Bence, Gresó Barnabás,
Kulik Adrienn és Mátyás Zsanett vehetett át
ajándékot.

Gyomaendrőd város jó tanulója, jó spor
tolója díjat Szigetvári Denissza harmadikos
tanuló kapta.

Balla Valentin atlétika, Papp Károly úszás
és atlétika eredményeiért kapta meg a körzet
legjobb sportolójának járó serleget.

46 tanulónak utoljára szólt az iskola csengője. Az osztálytermeket vé
giglátogatva a tornateremben került sor az ünnepségre. Sokan kaptak
könyvjutalmat magatartásukért, szorgalmukért, közösségi munkájukért,
énekkari tevékenységükért.

Gergely diák-díjat kaptak: Csüllög Zsófia, Hegedűs Zoé, Nemes Zita
és Paróczai Zsófia. Búcsúzóul a ballagók léggömböket engedtek a ma
gasba.

Szigetvári Denissza kapta
Gyomaendrőd város jó tanuló

ja jó sporto/ója dijat

Jutalomúton Budapesten

Tehetségműhelyek

A Rózsahegyi vetélkedő nyertes csapatai egy budapesti kirándulá
son vehettek részt május 29-én, vasárnap. Az egész napos program első

állomása a Nemzeti Színház volt, ahol a Berzsián és Dideki című darabot
nézhettük meg.

Az előadás előtt egy kísérő segítségével bejárhattuk a színház tereit,
rövid történeti áttekintést kaptunk, kulisszatitkokat tudhattunk meg.
Majd megkerestük Rózsahegyi Kálmán képét, amit megkoszorúztunk és
a nyolcadikos tanulók Marci bácsi versét mondták el. A gyerekek nagy.
izgalommal várták az előadást, Berzsián, a költő, szerepében Stohl And
rás játszott.

A színház előtti parkban sétálva híres színészek szobraiban gyö
nyörködhettünk, a bokrokból kialakított labirintusban barangoltunk és
felmentünk a Zikkurátra, ahonnan szép kilátás nyílt a Dunára. A Művé

szetek Palotájában is tettünk egy sétát.
Délután ellátogattunk aTermészettudományi Múzeumba, ahol

rendkívül érdekes ásványtani, kőzettani, állattani és embertani gyűjte
mény~ket csodálhattunk meg. Nagy élvezettel figyeltük a különböző

tengeri élőlényeket, a kitömött madarakat, emlősöket, őslényeket, a
bogár és lepkegyűjteményeket, felmehettünk Noé bárkájára. A kiállítást
izgalmas interaktív játékokkal, filmvetítéssel, óriási makettekkel tették
még élvezetesebbé.

A kiállítás megtekintése után a McDonaldsban mindenki elfogyaszt
hatott egy hamburgert és egy üdítőt.

Este fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza.
A kiránduló csoport

A rózsahegyi vetélkedő győztesei megkoszorúzták Ká/mán bácsi képét a Nemzeti
Színház fo/yosóján

Az Oktatásért Közalapitvány pályázatán nyertes programok megva
lósítása folyik a Rózsahegyiben.

A programok anyagi támogatást nyújtanak a következőkben:

A 201 0/2011-es tanév második felében létrejövő tehetséggondo
zó műhely kialakításának, működtetésének személyi és tárgyi fel
tételeinek biztosításához.
Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek megbízásá
val hozzájárul a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai
színvonalának továbbfejlesztéséhez.
A tehetségműhely kereteiben megvalósítandó komplex fejlesztési
program biztosításához a tehetségesek számára.
Tehetségnap szervezéséhez.

Eddig többek között a cigányság eredetmondáját dolgozták fel a
gyerekek stilizált madarakkal, bábjátékkal, rajzzal, tánccal, énekkel. Meg
ismerkedhettek a fényképezés alapjaival, történetével és a sötétkamra
készítésével. A jövő atlétáinak programjában ingafutás, 40 m-es futás,
kislabda-dobás és helyből távolugrás szerepelt. Ismerkedtek aTájházzal,
a hagyományos kézműves technikákkal, és a honfoglalás korának vise
letéve/.

Egészségnapi kavalkád

Osztálykirándulások

A hosszú szorgalmi időszak lezárásaként a közösségépítésre került a
hangsúly, elkezdődtekaz osztálykirándulások. Többen a város nevezetes
ségeivei ismerkedtek, strandoltak, de jártak osztályok Gyulán, Szarvason,
Szajolban, Kecskeméten, Szegeden. Több napra elutaztak Nyíregyházára,
Szentendrére, és voltak olyanok, akik sátoroztak a Pájer strandon.

Május utolsó napján az egészségé és a mozgásé volt a főszerep. Az
alsósok hagyományos tavaszi futása, divatbemutató, testindex- és vér-

Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az isko
la honlapján: www.rozsaheqyiiskola.hu
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Mesék, versek...

lma a csaláaokért!

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család
ajándékáért.

Adj nekünk erőt, hogy Szent Erzsébet példája nyomán
nagylelkűszeretetben és örömben élhessünk

Segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogya
hitet, melyet őseinktől koptok, továbbadhassák.

Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék ben
nük a keresztségben kapott hit csírája.

Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus
ismeretében; a házasság előtt állók pedig merjenek remélni
boldog házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készülőd

jenek arra.
Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűsége'i', kü

lönösen kérünk azokért, akik házasságukbon nehézségekkel
küszködnek. Fogadd el hálaadásukat a hűséges, az életre
nyit9tt, örömteli házasságért.

Araszd kegyelmedet és áldásoda·t nemzetünk minden
családjára.

Adj belső békét az özvegyeknek és az egyedülállóknak, a
kudarcoktól szenvedőknek.

BIBUCZI projektzáró

A BIBUCZI Nonprofit Kft az "Az a csodálatos zene, azok a
csodálatos hangszerek" című Európai Unió támogatásával
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló
TÁMOP-3.2.11/10-1-201O-0025 sz. projektjét - melynek megvaló
sításában a Rózsahegyi Kálmán és a Szent Gellért Általános Iskolák
pedagógusai és diákjai is részt vettek - stílszerüen, a projekt tartal
mához igazodóan egy, a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc
Tagíntézményével közösen szervezett gyermekeknek szóló rendez
vénnyel zárta le. A"Gyerme~napi sokadalom" címü rerJdezvényen,
a B3UCZI Nonprofit Kft-vel együttműködő, Dél-alföldi Régióbeli,
elsősorban Békés megyei nevelési, oktatási intézmény több száz
tanulója, gyermeke szórakozhatott együtt a házigazda intézmény
diákjaival. A rendezvényen a gyerekek, tanáraik és a projekt meg
valósításában részt vevők felelevenítették az elmúlt tanévben, az
iskolákban, óvodákban megrendezett gyermekszínházi és hang
szerbemutató előadások,foglalkozások egy-egy vidámabb, emléke
zetesebb pillanatát.

A BIBUCZI Nonprofit Kft egy 220 foglalkozásból álló előadásso

rozatot bonyolított le 23 Békés és Csongrád megyei település 44 is
kolájában és óvodájában az elmúlt tanévben. Az általános iskolai és
óvoda i ének-zene oktatást kiegészítő előadások foglalkozások né
zőinek, résztvevőinekszáma meghaladta a 20.000 főt. A program si
kerességét mi sem támaszthatja jobban alá, mint a nagy nézőszám,

a rendezvényen, és magukon az előadásokon résztvevő gyerekek
mosolya és hálás köszönete.

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok,
Csövek, szerelvények

Hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek,
Háztartási kisgépek, szórakoztató elektron.ika
Szegek, csavarok, zárak, !akatok
Fürdőkádak, mos.dók, csaptelepek, mosogatók
GYOMA ENDROD, Bajcsy-Zsilinszk.-y u. 44.
TeL: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárl'1Oz
értékes ajándékot adunk!

Adj bölcsességet és kl:ortást a családokért fáradozó vilá
giaknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy megértve az
idők jeleit, fáradhatatlanul hirdessék oz élet ésa család evan
géliumát.

Világosítasd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit
kell tenniük a család és a haza javára.

Kérünk téged, szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretet
re Józseffel, Máriával, valamint a te Fiad, a mi Urunk Jézus
Krisztus által. Amen.

Augusztusi programok

X~ Jubileumi Nemzetközi
Volkswagen Bogártalálkozó

Időpont: 20 ll. augusztus 5-6-7.
Helyszín:
Liget Fürdő
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Leírás:
Az ország legnagyobb Volkswagen találkozója - folyamatosan

az év találkozója, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Sok bel
földi és külföldi vendéget vonz. A rendezvény hangulata retrós, roc
kos - az autóknak megfelelő, ezért méltán népszerű a "bogarasok"
körében is. Sok fellép ővel, színes programmal vár minden érdek
lődőt.

Program napi bontás:
Augusztus 5. péntek
19.00 - Bográcsgulyás minden résztvevőnekés rétes.
19.30 Székely-land 1erdélyi humoristák műsora

(Kozma Attila, Lung László Zsolt).
21.00 Szarvasi Repeta Band koncert
22.30 Tombola
23:00-03:00 Éjszakai fürdőzés és Disco Dj Hudákkal.

Augusz.tus 6. szombat
10:00 ljnnepélyes meg\lyitó
10:30 Ugyességi versenyek

(autós ügyességi verseny asportpályán).
15.00 Modellhajó bemutató a medencében
18:00 Felvonulás a városban
19.30 Színfolt Mazsorett csoport fellépése
20:30 Gesarol (P-mobil őse) ·oncert
23:00-03:00 Éjszakai fürdőzés és Disco Dj Hudákkal.

Augusztus 7. szombat
09:30 Gyorsulási verseny

(A Hősök úton a Kner Imre Gimnázium előtt)

12:00 Ünnepélyes eredményhirdetés

Információ:
Kardos Ferenc 30/60-65-620
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hfREK, ESEmÉnQEK A
KtS BÁLtnc ÁLCALÁnos tSKoLA ÉS óvonÁBóL

A család minden korban a legalapvetőbb emberi életet befo
gadó, védelmez.ő és életre nevelő közösség. Ezért védendő érték!
20 II a Család Eve!

Június 3-án negyedik alkalommal szervezték meg a Csalá
di napot. A családok, gyermekek, felnőttek közös programokon
fedezték fel az együttlét örömét: a kis Százszorszépek néptánc-,
anaol-, zeneovi· és tornabemutatóval nyitották meg adélutánt,
a~elyet léavár, szabadtéri játékok, lovaglás, koncert, lufi show, süti
büfé, paprikás krumpli vacsora, tombolázás tett teljessé és színesí
tette a rendezvényt.

Ezúton szeretnék megköszönni támogatóik önzetlen segítségét,
amellyel hozzájárultak családi nap sikeres megszervezéséhez:

- a Százszorszép Óvoda Szülői Munkaközösségei
Dr. Csoma Antal Gáborné
Sikér Sütőipari és Kereskedelmi Kft.
Bowling Treff Étterem-Söröző - Németh Dezső

- Hőtechnikai és Gépipari Kft.
Bárkai Antik Bt. - Bárkai Zsolt
Törekvő Duó Bt. - Fodor Tamás

A Kis Bálint Általános Iskola
Százszorszé""J Óvodájának év végi eseményei

Május utolsó szombatján ünneplőbe öltöztek a kis Százszorszé
pek, hiszen ezen a napon került sor az óvoda évzáró ünnepségére
és a nagycsoportosok búcsúztatására.

Izaatottan készültek erre a szép délelőttre, mert mind a négy
csopo~tszínes, játékos mű'sorral kedveskedett a vendégeknek. Kissé
szomorúan köszöntek el a hatévesektől, akik már ősztől iskolába
mennek. Az ünnepi tortákon égő gyertyák fényei mellett felidézték
a közösen átélt élményeket, az önfeledt játékok örömét, óvodás éle
tük sok-sok vidám percét.

Június 7-én Kecskemétre kirándultak a középső- és nagycso
portos gyermekek. Elsőként a helyi Vadaskert~e láto!?attak" ahol
számtalan kedves állatot csodálhattak meg. Ezutan a Szorakatenusz
Játékmúzeumba sétáltak el; érdekes volt számukra a sok gyönyörű,

régi kézzel készített játékszer.

Az óvodapedagógusok köszönetet mondanak aSzülőknek,

akik egész évben munkájukkal segítették és támogatták az óvo
dál.

A színpadi
produkciók sorát
a Színfolt Mazso
rett Csoport hala
dó korosztályának
táncosai nyitották
meg. Ekkorra már
fergeteges hangulat
alakult ki, felnőttek

és diákok egyaránt
átadták magukat
a zenének és a jó
kedvnek.

A Meg a sztár
gálára a legügye
sebbek kerülhettek
be. A nap végén pe
dig a gyerekek ké
résére ellátogatott
a családi délutánra
Fluor, aki tovább
fokozta a hangula
tot.

Kis Bálint Napok

A hagyományok
hoz híven emlékün
nepséggel kezdődött

a Kis Bálint napi
~)[ogramsorozat az
intézményben. Im
máron 10 éve, hogy
felvette a rektortanító
nevét az iskola.

Az irodalmi szín
pad és az énekkar
szép műsora után
koszorúzásra került
sor, majd díjátadások
következtek.

Az idei Kis Bálint
- díjas Ványolos Béla
tanár úr, valamint Si
pos Fanni 8. b osztá
lyos tanuló lett.

Az év pedagógu-
sa: Kovácsné Nagy -"-...1...ll.-_

Katalin, az év diákja:
Kriszt Georgina, az év szülője: Márton Antalné, nagyszülője díjat
pedig: Illés Jánosné kapta. . ,.

Kónya Márta és Kereki Irén pedagógusok a Darvas Tibor Varosl
Versillusztrációs Verseny díjazottjait jutalmazta.

A délután baráti beszélgetéssel és népi hangszer bemutatóval
folyatódott. Bardócz Sándor, Csepregi András és Juhász András
valóban mesterei voltak a népi hangszereknek. Szépen szóló muzsi
kájukkal rögtönzött táncházat varázsoltak az érdeklődő diákoknak
és tanároknak.

A második nap az osztályok vetélkedőjével folytatódott a prog·
ram, majd a Diákönkormányzat megtartotta éves közgyűlését, Kó
nya Márta tanárnő irányításával.

A délután a Család jegyében zajlott. Nagyon sok szülő, nagy
szülő, érdeklődő vett részt a színvonalas és érdekes műsorokon.

Az iskola tornászai lélegzetelállító tornagyakorlatokkal kápráz
tatták el a nézőket. A családi sportvetélkedőt különösen a kisebbek
várták, de a nagyobbak is szívesen bekapesolódtak a változatos sor
versenyekbe.
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Szindbád elment

Emlékezés a Színészkirályra
"Mi történt megint, mi történt?
Kicsoda ment el megint
Valami vérző eskü szerint
Szétdúlva a köznapi törvényt?

3. - A halál itt bujkál a gondolataiban ...
- Hát hogyne gondolnék a halálra, amikor folyton az életre gon

dolok. A tér és idő keresztjére vert ember - mint Pilinszky mond
ja- csak rátalál, előbb-utóbb csak szembenéz a kérdéssel: mi lesz
vele, ha egyszer: "azAtya, mint egy szálkát / vissza veszi a keresztet,
/ s az angyalok, a mennyek állatai / fólütik a világ utolsó lapját. i
Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk: /nagyon szeretlek. S a
hirtelen támadt tülekedésben / sírásunk mégegyszer fölszabadítja a
tengert, / mielőtt asztalhoz ülnénk."

- Kondor Béla szerint "a halál nem valami különös földi formá
ban jelenik meg, mint például a születés, hanem egy nagyszerű lako
ma előtti pillanatnyi egyszerű éhség, biztos és jóleső, hiszen terített
asztalt ígér."

- Az öreg Toldalagi pedig ilyesformának véli: ,,Áll az idő és kész
a kép, / amit a nem ismert hatalma / hozott létre valamiképp."

- És Latinovits?
- A lét tegyen rendet, ne a halál. Amíg a mindenható Gond-

viselő magához nem vonz bennünket mágnesként, és szét nem ráz
bennünket ítélete szerint, jobbjára és baljára ültetve azokat, akik
tudtak szeretni, és azokat, akik nem akartak szeretni, addig rendez
zük magunk a dolgainkat.

- És akkor? És aztán?
- Megrendezem a szabadtéri szeretetszínházamat, univerzális

méretekben.

meg, feladja önmagát és hivatását.
- Magából most a megbékélés szelleme árad...
- Havisszanézek tegnapi s tegnapelőtti önmagamra, egy-két

dologért megcsóválnám a fejemet. Még vitatkoznék is magammal.
Talán néhány dolgot több türelemmel viselnék, nagyobb alázattal
várnék sürgető megoldásokra, talán jobban megválasztanám a for
mákat és a hangot, de mindent upyanúgy gondolnék, ugyanúgy ér
tenék, és ugyanúgy végeznék.

- Néha éppen a kellő tapintat hiányzott, a szeretet mértéke. Meg
bántott embereket, akik szívesen társul szegődtek volna magához.
Hogyan épült volna fel ez a "szeretetszínház", építőjének megszállott
szeretete nélkül?

- A szeretetbe is el lehet fáradni, bele lehet unni. Ha csak mi
szeretünk, és mások a szeretetből nemtörlesztenek, elfásulunk, ki
égünk. Talán Várkonyival szemben én követtem el a hibát, talán
Évával (Ruttkai) olykor igazságtalan voltam, talán magát, Béla, jó
párszor leszidtam, talán... talán... De mit jelentenek ezek a talánok
a végtelenhez viszonyítva, amikor csakis igazi, legbensőbb lénye
günk kerül megítélésre mind itt a fóldön, az emberiség emlékezeté
ben, mind ott fenn, ha van fenn, hogy amit tettem, az én szerepem
volt, az én ügyem. Erre lettem, hogy úgy mondjam, kijelölve. Ha
nem tettem s éltem volna eddig, vajon mennyire teljesítettem volna
a reám bízottakat? Vajon Latinovitsnak hívnának-e akkor? [... )

4. - Nem fogja sajnálni a világot? _
- Miért? A világ sajnálatra méltó? Előttünk játszódik Ie, meg

akadályozatlanu!, hogyan pusztítja önmagát a világ. A világvége
az, amikor az ember maga ve.t véget határos világának mindörökre.
Nevetséges kícsinyeskedés viIágnézetekért ideológiákért perleked
ni, egymást hódítani vagy pusztítani hitekért, koncepciókért, ami
kor az atomháború veszélye nem múlt el, a föld és a levegő szeny
nyezettsége olyan fokotért el, hogy lassan életfunkciónkat zavarja,
amikor az emberiség nyomorúsága, éhsége és szomjúsága minden
eddigi méretet meghalad, az ifjúság problémáí egyre kuszábbak,
kínzóbbak, és egyre inkább válasz nélkül maradnak, amikor hihe
tetlen mennyiségű kábítószer, alkohol, gyógyszer, méreg és méreg
fogy el, kiüresednek az emberi lelkek, és kiszilekadnak az emberi
elmék, mert tehetetlenek a gondjaikkal, fájdalmaikkal, végzeteikkel
szemben... és csak sorolhatnám, sorolhatnám... De minek? Hadd
élje, vallja mindenki azt a hitet, azt a meggyőződést, amelyiket a
magáénak érzi, és ezzel a s~kféle, különböző hittel, elvvel és igaz
sággal szolgáljuk a közös, az egyetemes igazságot, fogjunk össze
egymásért, mindenkiért egységben. Nem ez volna igazán méltó
hozzánk emberekhez, hozzánk, a szocializmus híveihez?

- Nem fogja sajnálni a világot?
- Miért? A világ sajnálni fog engem?

(1971-1976)

Eb voltál, vagy nagyranőtt Krisztus?
Csak jó ripacs, vagy színészkirály?
Szépség, vagy hetven kilogramm színhús?
A színfalak mögött az irigység,
Közöny és középszer hezitál."

(Részlet Nagy László Gyászam a Színészkiréflyért c. verséből)

1976. június
4-én, 35 éve halt
meg Latinovits
Zoltán Balatonsze
mesen. Írók, költők
gyászolták meg írá
saikban, kritikusok,
filmes szakemberek
idézték alakját, ala
kításait. .. akkor

Előadóestek...
versek... hangsú
lyok... izzó vers
sorok... arcjáték...

szenvedély... aláhullás és emelkedés ... fakult filmkockák... időről

időre... azóta is ... Megosztó személyiség... nagy hatású, sorsot
sorsát író, beteljesítő művész ...

Pilinszky János In memoriam Latinovits Zoltán című művében

(1976) így emlékezik:
"Kellene írni egy olyan darabot, ami csupa kérdésből állna. Vagy

olyat, amiben csak kopogtatnának. Az első fölvonásban csupa kis
gyerek kopogtatna, a másodikban csupa aggastyán. A harmadik föl
vonásban a szín üres lenne, és most a csukott ajtókat bentről kifele
döngetnék."

Egy beszélgetés-részlettel szeretnénk felidézni a vívódó em
bert, posztumusz Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészt, érdemes
művészt.

Hegyi Béla a beszélgetőtárs, akinek könyvéből - Alkotó idősza

kok- idézünk.

2. - Hol a művész helye? Magányos partizán vagy közösségi har
cos?

- Nehéz kérdés. Volt idő, hogy Camus-vel együtt ott tartottam,
a művész nem tartozhat reguláris hadsereghez, okszerűen partizán.
Ma már inkább úgy látom, a reguláris hadsereghez kell tartoznia,
csak akkor tud érvényesen tüzet éleszteni, lelket nemzeni, nevelni.
Bár a könyvem eléggé pesszimista, én mégis bizakodóbb vagyok.
A horizonton megcsillan a remény. Mindenképpen az a jó, ha a
művészt a társadalom közösséghez kapcsolja, engedi őket jelzőtü

zeknek lenni a közösség élén, de a művészetek története azt bizo
nyítja, hogy "partizánoknak" is lenniük kell. Más lapra tartozik, ha
a művész nem fejtheti ki a közösségben tevékenységét, és nem kap
terepet proklamatív munkájához, mitévő legyen? Kényszerűségből

vállalnia kell a partizánkodást, mert különben saját létét hazudtolja

ii r tJ OII l lIt ·t
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Kefires süti

1 kg gyümölcsöt, 1 pohár étolajat, 2 pohár kefirt, 3 pohár cukrot, 4 pohár lisztet,
3 egész tojást, 1 sütöport és 1 reszelt citromhéjat tálban jól összekeverünk.
Zsírozott, lisztezett tepsibe öntjűk, tetejére nyers gyümölcsöt teszünk és közepes
hőfokon sütjük.

Seidl Ambrus

ENVÖ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek,gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlep

l:!, KAPUFA BT. Gyomaendrőd, II. ker. 467.
06170513-95-14

A kondorosi úton. a vásártér után

KábelTV
Internet

upc Telefon
Gyomaendrődön

Analóg és Digitális TV
Szupergyors Internet
Fiber Power 10-25-50-120

Telefon kedvező díjakkal

e
A belépés részleteiről valamint

a csomagok havidíjairól keressen bennünket
Gyomaendrődi üzletkötőink kérésre házhoz mennek
Elérhetőségek: 20/4411·905; 70/6131-943

Télemax Távközléstechnika Tel:66/442-755

\1 SZONDEK \1
Kereskedelmi és Szolgáltató Kn

Cipőtalpbélés gVártás
Kéreg 'orgalmazás

Üzem: 5502 Gvomaendrőd Fő út 81/1
TlFax: 06-66 386-037
Mobil: 06 20 451 1944

p----~---------------~----~
: HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN! :

~-------------~--~--------~

ALEGJOBB HASZNÁLTRUHA ÜZLETEK
, , II H ,

NYARI RUHAK I FURDOR BAK

NÖIFELSÖ~GYEREKRUBÁK, ,
NAGY VA AUTEKBAN

, " , ,
MINDEN BETFON UJ ABU!

Gyoma Kossuln u, J~" Nyitva: Héffőtől· Pén!ekig 9,OO·17.0~,ig Szombat 9·j2·ig
Endrőd Fő út· Mikes út sarok· Nyitva: Héffőlől· Péntekig 8,3~·12,O~·ig 1J.3~·17.JO·ig Szombat 8,3~·12,~~,ig
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VÁROSOrtK

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

DOBAI JÁNOS, aki Gyomán élt, 82
éves korában május 31-én hunyt el

FRANKÓ MIHÁLYNÉ HORNOK
HERMINA, aki Endrődön élt, 83 éves ko
rában június 4-én földi zarándok útját be
fejezte. Gyászolja családja

ROSZIK JÁNOSNÉ HORNOK GI
ZELLA, aki Endrődön élt, 90 éves korában
június 20-án az Égi Hazába költözött. Gyá
szolja családja

PINTÉR IMRE, aki Hunya József Attila
u.8 sz. alatt élt, 73 évesen elhunyt. Gyászol
ják rokonai

SZABÓ LAJOSNÉ HUNYA JOLÁN,
aki Gyomán élt, 88 éves korában június
9-én hunyt el

UHRJN GÁSPÁRNÉ MÉSZÁROS
JOLÁN, aki Hunya, KiI1izsi u.27 sz. alatt
élt, 84 éves korában az Egi Hazába költö
zött. Gyászolja: férje, lányai, vejei, unokái
és a rokonság
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Békesség haló poraikon,
fog~dja be őket az Úr
az c? országába.
Az Orök Világosság
ragyogjon felettük!

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megeml-ékezünk halálozási évfordulójuk
napján.

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

Az endrődi katolikus temetők takarí
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánJásával:

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

FElHívAs!

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület a kommunizmus által meghur
colt családok emlékére emléktáblát kíván állítani, az alábbi javasolt szö
veggel:

A KOMMUNIZMUS ENDRŐDIÜlDÖZÖTTEl ELŐTTTISZTElEG
A HELYBEN ÉLŐK ÉS ELSzARMAZOTTAK

MEGTARTÓ EMLÉKEZETE

Az emléktáblát az endrődi község háza falára helyezzük, 5 felavatá
sára a 2011.1 0.23-i ünnepségen kerül sor.

Kérjük, hogyakinek lehetőségevan, anyagilag támogassa az emlék
tábla felállítását!

Atámogatás módja:
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél személyesen, banki át

utalással, vagy postai úton, az alábbi cím és számlaszám feltüntetésével:
Endrődiek Baráti Köre Egyesület 53200015-11044028
Kérjük, hogya közleményben tüntessék fel az adomány célját az

"Emléktábla" kifejezés bejegyzésével.

Az emléktábla felállítása után a Városunk c. újságban nyilvánosan
elszámolunk a befolyt összeggel.

Atámogatást előre is tisztelettel köszönjük!

Endrődiek Baráti Köre Egyesület Elnöksége

.r~/$U/n
Ezen a képen a templomi kórus látható, a jobb felső szélen álló fiatal nő

Koloh Brigitta (1913-2004). A kép kb. a '30-as évek második felében ké
szülhetett. A fényképért köszönetet mondunk Koloh Gábor olvasónknak.

Kedves Barátaink!
A tavaszi közgyűlésünkön (20 ll. III. 26.) adtuk elő azt a javasla

tunkat, hogy t~bla örökítse meg a Kommunista diktatúra által üldö
zött, endrődi "kulákok" iránt megnyilvánuló tiszteletét az utókornak.

Ezen üldözöttek+családtagok száma kb. 1000-re tehető

Továbbá azt is javasoltuk megörökíteni, hogy az elüldözöttek szí
véből a kítaszítás ellenére sem hunyt kí a szülőföld szeretete és megala
kították az Endrődiek Baráti Körét.

Ezen javaslatokat igen nagy számban szavaztátok meg, amit hálá
san köszönünk.

Vezetőink az óvatosságot szem előtt tartva, az Önkormányzat felé
egy szűkebbre szabott szöveget terjesztettek fel, tekintettel iévén az
esetlegesen másként gondolkodók "érzékenységére':

A Város Képviselő Testülete 2011. máj. 26-i; 35. sz. határozatában
jóváhagyta a tábla elhelyezését, de nem kötötte ki, hogy mi lecryen a
tábla szövege. Fölállításának időponjául 20 ll. okt. 23-t jelölte m~g.

Tehát lehetőségünk van a tábla szövegét úgy módosítani, hocry az
pontosabban fejezze ki az akkor történteket, szélesebb kör véleményét
tükrözné -ami megnyugvást adna az egykori üldözötteknek, és jobban
szolgálna tanulságui az utókornak.

Az augusztus 20-i ünnepségen ismét népes összejövetelt tart a Ba
ráti Kör. Ezen alkalommal személyesen is lehet véleményt nyilvánítani,
vagy megbízni egy társaságot, akik összegezve a véleményeket, végle
ges szöveget alkotnak.

Kérjük azokat, akik a tábla szövegével kapcsolatban írásban sze
retnék véleményüket nyilvánítani, tegyék meg javaslatukat az alábbi
címekre megküldve.

Tímár Imre elnök; 1022 Budapest, Eszter u. 8./A; Tel:06-1-326
7567; timarimrev@gmail.com

Szabó Béla vez.tag;1022 Budapest, Fillér u. 93. T/F: 06-1-326-6753;
pille.l@t-online.hu

Budapest, 2011. június 21. Öszinte baráti tisztelettel:
Szabó Béla vez. tag; a téma kutatója,

Hunyad Simon Péter Alapító elnök, volt üldözött
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HOSOK NAPJA

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étter
münkben 70 főig.

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvénv lebonyolítását vállaI
juk a teljesen klimatizált Híd
fő étteremben 160 főig.,.

PPSZ~1(
Panzió és CEtterem

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

E-maii: feszekpanzio@mail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

AGBO
ÁBUBÁZ
Gyomaendrőd,Fő út 15.

Telefon: 06-20-9527-032 és
06-66-386-274.

Kedves vásárlóim!
Nyári ajánlataim:

• Szi'lartyúk, öntözötömlök, szórófeiek;
• Fűnyírók, sövényvágók, bozótvágók;
• Permetezök, és olkatrészek; Láncfűrészek
• Vegyszerek, műtrágyák, növénytápok,

gyomirtók;
• Egér- és patkányméreg;
• Munkavédelmi bakancsok, cipök,

védökesztyűk

• Fóliák, zsókok, műanyag rekeszek;
• Légyirtók, szúnyoghálók;
• Virágcserepek, virágládák, virágföldek;
• Festékek, hígítók, ecsetek, csempera-

gasztók;
ll> Szegek, csavarok, kéziszerszámok;
• Bográcsok, bográcsállványok;
• Izzók, elemek, zseblámpák;
• Befözéshez üvegek; üvegtetök;
• Alu létrák; Titán silicon tömítök; purhabok;

Várom kedves vásárlóimat!
FARKAS MÁTÉ

VfÍROSOHK, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület *
Főszerkesztő: Iványi László * Szerkesztőség címe: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel., Fax: (66) 283-940 (20) 9457-843 varosunk@gmaiJ.com •

Szerkesztő k: Cs. Szabó István, Polányi Éva, Sóczó Géza, Dr. Szabó Béla, Dr. Szonda István' Lapzárta minden hónap 20. napján *
Felelős kiadó: Vaszkó András * Megjelenik minden hónav első hétvégéjén, Interneten minden hónap elsején *

MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHF!l495/BÉ!l995. * HU ISSN 1586-3689 * készült: (70) 566-39-88
Interneten: http://www.szentgellert.hu * E-maiI: varosunk@gmail.com
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fl keresztény nemzeti gondolat hírnöke

XVIII. évfolyam 8. szám * Társadalmi, kulturális~ hagyományőrző folyóirat *

Ára: 180 Ft

2011. augusztus

A tartalomból:
o

SZENT ISTVÁN ÜZENETE
Ragyogj, ragyogj, csillagom IV.- 5. oldal

- Az '50-es évek üldözöttjei...

Szent László Király Napközistábor
Hunyán - 2. oldal

Otthon voltunk Endrődön - 9. oldal

Rendezvénynaptár és Bogártalálkozó 
IS, 16. oldal

PARTNEROCK FESZITVÁL - 20. oldal

Első királyunk,
az 1083-ban szent
té avatott István
életének, személyi
ségének ma talán
legfontosabbnak
tűnő sajátossága
erős emberi jelle
me, önfeláldozása
és hite.

István apja,
Géza fejedelem
ügyessége, tehet
ség e révén tett
szert különleges
hatalomra a ma·
gya r törzsek veze
tői között. Már ő

.felismerte, hogya kereszténység, az egyház
olyan erővel bír Európában, amit nem lehet
figyelmen kívül hagyni. Elsősorban politikai
megfontolásból engedte be az országba a
misszionáriusokat, szerzeteseket. Úgy gon
dolta, vezető szerepét fia fogja továbbvinni,
és fia jövőjét, hatalmát biztosíthatja keresz
tény nevelésével. István azonban a prágai
Adalbert püspök hatására, aki nevelője, taní
tója lett, elfogadta a kereszténységet, meg
győződéses, mélyen vallásos hívővé vált. [gy
lett hiteles, elfogadható, következetes és erő

től teljes a politikai tevékenysége.

István nagyszerű Vezető lett, mert egé
szen határozott jövőképe, víziója volt népé
ről, országáról: keres~ny országot akart,
erős központi hatalmat, mindenféle viszály
kodást, öncélú hatalomszerzést elítélt és
megakadályozott. Az európai országoké
hoz hasonló törvényeket akart, de a magyar
szokások, kultúra megőrzésével. Tudta, ha
egység, összefogás van hazánkban, ha nem va
gyunk szűkkeblűek az idegenekkel: a köztünk
élő nemzetiségekkel, bevándorlókkal és átuta
zókkai, barátságosak vagyunk, és az emberi
együttélés legelemibb szabályait (Tízparancso
lat) betartjuk, akkor nem győzhető le népünk,
megmarad országunk. Később, a történelem
során, amikor valami katasztrófa történt ha
zánkban (pl:: török fennhatóság) a közvéleke
dés mindig az volt, hogy letértünk az István
által kijelölt útról, elhagytuk a kereszténysé
get, ezért sújtja hazánkat büntetés.

István a felismert jövőképnek áldozta fel
egész életét: ezt a célt szolgálta valamennyi
cselekedete: lemondott sok családi kötelék
ről, régi hagyományokról, a házastárs megvá
lasztásának szabadságáról, fiának nevelésé
ről, sok birtokáról, kényeiméről, nyugalmáról,
személyes vágyairól. tvről évre tudatosítcLLa
magában, hogy hatalma nem öncélú, fstentől
kapta, hogya hazáját szolgálja vele: évente
letette hivatalát a Szent István templomban.

De István legfontosabb tulajdonsága,
hogy mert hinni a jövőben: hitt Istenben, de
hitt a népében is. Halálos ágyán, mikor úgy
tűnt egész munkája értelmetlen volt, mert
nem lesz folytatója, hiszen a nagy gonddal
neveltetett Imre halott, nem keseredett el,
hanem hitt tovább a jövőben, és Szűz Mária
kezébe adta az országot, hogy oltalmazza és
védje.

Szent István újra és újra megkérdezi tő

lünk augusztus 20-án: mi, késői utódai va
gyunk-e elég bátrak, hogy higgyünk a jövő
ben,önmagunkban és Istenben. Vagyunk-e
elég bátrak, hogy ne viszálykodjunk, hanem
összefogjunk, ne gyűlölködjünk, hanem
nagyvonalúak és békességkeresők legyünk,
ne a saját érdekeinkkel törődjünk, hanem a
következő nemzedékekével, hogy építsünk,
és ne romboljunk? István hitt és bízott ben
nünk, késői utódokban. Ha neki volt ezer évre
elég bizalma, talán nekünk is lesz elég egy
napra, egy hétre, egy évre, erre az időre, amit
történetesen itt töltünk a világnak ebben a
magyar szegletében.
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

20 ll. augusztus

Szeretettel és jó szándékkal végeztük ezt a munkát, remélve,
hogy amikor lehetőség adódik, ismét tudunk segíteni ember
társainkon.

2011. június 14-én Gyomaendrődre érkezett egy EU-s élel
miszerszállítmány a Katolikus Karitász és az MVH jóvoltából.

A helyi Karitász szervezte a szállítmány fogadását, ill. a rá
szorulóknak történő átadását, melynek köszönhetően 168 csa
lád, mintegy 500 ember juthatott tartós élelmiszerhez.

A csomag tartalma: 10 kg liszt, 5 cs. száraztészta, l karton
instant leves és 3 cs. keksz, melynek összsúlya 15,5 kg volt.

Az előzetesen megküldött meghívók alapján 20 ll. június 15
én 9 órakor vehették át a családok az adományt a gyomaendrődi
Ipari Park un. Inkubátor házában.

Az esemény fővédnöke Vádi. András polgármester, aki rész
vételével is kifejezte, hogy a bajba jutott emberek sorsa mind
annyiunk ügye, és a segítségnyújtás mindannyiunk felelőssége.

A Katolikus Karitász a Katolikus Egyház hivatalos segély
szervezete, így természetes, hogy Iványi László plébános úr is
jelen volt az eseményen.

A szállítmányért Szegedre kellett elmenni, ehhez a járművet

és a lerakodáshoz a targoncákat Spitzmüller Zsolt úr biztosítot
ta, ezzel járult hozzá mások gondjának enyhítéséhez.

Köszönettel tartozunk önzetlenségéért.
A korábbi hasonló eseményekhez képest igen megdöbbentő

volt, hogy csupán néhány ember nem tudott a csomagért jönni,
tehát ez is bizonyítja, hogy rendkívül fontos a karitatív munka, a
nehéz helyzetben lévő családok segítése.

Orömmel vettem tudomásul, hogy a hívó szóra a helyi pol
gárőrség tagjai is csatlakoztak a munkához, illetve újabb ma
gánszemélyek is részt vettek a pakolásban és a csomagok kiosz
tásában.

Köszönettel tartozom a helyi tűzoltóság és a polgárőrség tag
jainak, a katasztrófavédelem helyi vezetőjének, valamint az ön
kéntes magánszemélyeknek, hiszen nélkülük ez a nemes feladat
nem valósulhatott volna meg.

ARANYMENYEGZŐ

Július 23-án ünnepelte a kispesti Nagytemplomban házas
ságkötésük 50. évfordulóját Dr. Szabó Béla és Mintler Erzsé
bet.

Gratulálunk nekik, Isten adjon további szép hosszú közös
életet.

Mindketten az endrődiek Baráti Körének tagjai, Dr. Szabó
Béla újságunk cikkirója is.

kép

Karitász hírek

Gyomaendrőd,2011. június 15.

Vaszkó Sándorné
a karitász tagja

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÖSZTÖL INTERAKTÍV PREZENTÁ
CIÓS ESZKÖZÖK SEGÍTIK AZ OKTA
TÁST A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KIS
TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Gyomaendrőd, 2011. július 29.

Gyomaendrőd Város Önkormányza
ta, mint gesztorönkormányzat igényelt és
nyert támogatást a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Altalános Iskola informatikai
fejlesztésére a ped<;$ó

8
aiai módszertani

reformot támoaató 1 I P-l.Ll-07II pá
lyázati konstrukció keretében. A 2011.
július 29-i zárású projekt keretében asztali
számítógépek, interaktív termékek és ezek
működését biztosító informatikai eszkö
zök kerültek az intézmény épületegysége
ibe.

Az információátadás minősége, fi~ye
lemfelkeltő képessége kulcsfontosságu az
oktatásban. Az interaktív termékek olyan
új technoló,gián alapulnak, amely a ha~yo

mányos kretás, fehér vagy flipchart tabIa,

az írásvetítő, a projektoros számítógépes
prezentáció minden előnyét biztositja,
hátrányait pedi,g kiküszöböli.

Az interaktiV tábla - projektor - note
book hármasa alkotja a tantermi csoma
~ot, amelynek alkalmazásával könnyen
ebren tarthatjuk a tanulók fipelmét, nö
velhetjük az információátadas hatékony
ságát, hiszen az emberi tapasztalás legfon
tosabb eleme a vizualitas. Alkalmazását
tekintve a tábla érintésével vezeték nélküli
egérként vezérelhetjük a számítógépet és a
különböző alkalmazások minden funkci
óját. A vetített ké!?be az on-screen klavi
atúráról adatokat Irhatunk be, különböző
színekkel rajzolhatunk és írhatunk, egyes
részeket többféleképpen kiemelhetünk,
ezen felül mé$ nagyon sok szerkesztési le
hetőséggel találkozhatunk. Az így elmen
tett anyag a későbbiekben bármikor hoz
záférhetö, módosítható, kinyomtatható.

A projekt eszközbeszerzésének szintén
különlegessé~e a szavazó csomag, amely
a tanítási órakon az elektronikus mérés
értékelést teszi lehetövé. A hargyományos
teszt jellegű kérdéseken felü lehetőség

nyílik hosszabb szöveges kérdések fel té-

telére is. A tanulók akár rövid szövegből

álló, vagy számot tartalmazó válaszokat is
küldhetnek. A projekt keretében beszer
zett rendszer rádió rrekvenciás techno
lógiát alkalmazva gyűjti be a válaszokat
a válaszadó egysé~ekről. A tanulók csak
megnyomják a helyes válaszhoz tartozó
gombot, vagy begépelik az akár 12 karak
terbő] álló ~e1yes választ és az máris be
kerül az adatbázisba az adott tanuló neve
mellé. A válaszok bevitelét és a küldés ro
lyamatát minden tanuló nyomon követhe
ti a válaszadó e~ysé~ekbe épített háromso
ros LCD kijelzo segitségével.

A 15 397 500 forint összköltsé~ü pro
jekt az Európai Unió támogatásaval, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi
nanszírozásával valósult meg.

Informatikai infrastruktúra fejlesztése
a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya In
tézményi Társulás fenntartásában műkö

dő oktatási intézményekben
E-mai!: kisterse~@gyomaendrod.hu
www.gyomaenarod.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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HITTAN És KARITÁSZ TÁBOR HUNYÁN

A Püspöki Hivataltól kapott pályázati támogatás elnyerése után
június 27-től július l-ig lett megrendezve a szokásos nyári tábor,
amely most egyhetes. de egész napos volt. A gyerekek nemcsak tíz
órait, ebédet is kaptak. mivel a pályázott összeg élelem-felhaszná
lásra szólt. A Polgármesteri Hivatal konyháján főzték a finom éte
leket, amelyet a karitász tagok osztottak szét a tábor résztvevőinek.

A tábor megvalósulását segítette még a hunyai Polgármesteri
Hivatal is.

Az egész napos program igen sokszínű volt. Mindenki megta
lálta a neki legjobban tetsző foglalatosságot.

A tábor megnyitása minden nap rózsafüzér imádkozással kez
dődött, majd utána következtek a foglalkozások. Volt gyöngyvasa
lás, zsugorkázás, sza1mafonás. szóróhomok ragasztás, papírszövés.
szalvétaragasztás, kötélfonás. Ezeket az érdekes kézműves ügyeske
déseket a leghozzáértőbbek tanították az érdek1ődőknek. Segítettek
a helyi tanárnők, az óvó néni és az ügyes kezű anyukák.

Az egyik legnépszerűbb program a mézeskalács készítése volt,
amelynek fortélyait Szondáné Zsuzsika szívesen megmutatta a gye
rekeknek. Voltak csillagászati előadások vetítéssel, amelyet nagy
érdeklődéssel fogadtak. Hunya történetének bemutatását is figye
lemmel kísérték.

Volt közlekedési és baleset-megelőzési előadás, amelyet a szar
vasi rendőrség munkatársai tartottak, utána kerékpáros ügyességi
versenyt szerveztek a piactéren. A legügyesebbek díjakat is kaptak.
Gyomaendrődről a tűzoltóság is tartott bemutatót a gyerekek nagy
örömére. Beülhettek a tűzoltókocsiba. felpróbálhatták a tűzoltóru

hákat, köztük a gázmaszkot is. kipróbálhatták a tömlők működé

sét. Köszönet a szervezőnek, Várkonyiné Évikének is. Volt íjászat
is, amelyet a hunyai íjászok szerveztek, és amely már több éve a fiúk
kedvenc sportja.

A tábor nagy eseménye a néptánc tanulása volt, amelyen kicsik
és nagyok egyaránt részt vettek. A tánclepések alapvető elsajátítása
után az egész tábor vidáman táncolt.

30-án kerékpár\Úrát szerveztek a hunyai út menti keresztekhez.
A tízórait az ún. Pintér-keresztnél fogyasztották el a gyerekek. A
hosszú túra után elfáradva értek vissza ebédelni.

A tábor zárónapján Dr. Dénes Zoltán atya tartotta a táborzáró
misét.

A mise után Mészáros Gábor anyukája szép nagy tortával ked
veskedett a tábor résztvevőinek. Köszönet érte. A tábor utolsó
programja Barta Mónika vezetésével zajlott. amely vetélkedőkből

és játékokból állt. Neki is köszönjük a részvételt.
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal anyagi támogatását.

Petényiné Anikónak, a Püspöki Hivatalnak, a karitász segítőknek,

tanárainknak, hitoktatónknak, a kézműves foglalkozások létreho
zójának, Kardosné Editkének és minden szülőnek, akik segítettek a
tábor létrehozásában és lebonyolításában.

Eladó
- Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
- szőlőprés, boroshordók, traktor pótkocsi

~rdeklődni lehet az endrődi plébánián:
Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 20/9457-843 vagy 66/283-940

Nagyenyeden jártak labdarúgóink
A Gyomaendrődi FC labdarúgói 2011. július 22. és 24. között a romá

niai testvérváros, Nagyenyed rneghívására látogatást tettek a városban.
Nagyenyeden ezen a hétvégén nagyszabású nemzetközi folklór fesztivál
volt, hét nemzet (görög, török, olasz, orosz, bolgár, magyar, román) rész
vételével, ennek keretében kaptuk a meghívást.

A csapat 22-én, péntek reggel 9-kor indult útnak Romániába, Nagy
enyedre. Néhány megállót tartva 16.00 óra körül megérkeztünk, és el
foglaltuk a szállásunkat a Máltai Segélyszervezet Székházában. Egy kis
pihenőt követően vacsora várt a csapatra, majd együttesen kivonultunk
Nagyenyed főte rére, ahol az egész hétvégés rendezvénysorozat passzív
résztvevői voltunk.

Szombaton reggel korán volt ébresztő, hiszen a Bethlen Gábor Kollé
giumban elfogyasztott reggeli után az utunk a Metaiul Aiud stadionjába
vezetett, a mérkőzés helyszínére.

Csapatunk következőképpen állt fel:
Béres Tamás - Csák János, Mészáros Dávid, Csikós Gábor, Pántya Sán

dor, Karászi László, Gábor Viktor, Farkas Attila, Kurucz Zsolt, Toldi Balázs,
MolnárTibor kezdő tizenegy, játszott még csereként Oláh Richárd.

A mérkőzésről: A hazaiak kezdtek frissebben, veszélyesebben, csa
patunkat akapunkhoz szorították, de gólt nem sikerült szerezniük. Első

veszélyes lövésünk majdnem gólt eredményezett, ráadásul nem is akár
milyet: Toldi a kezdőkörből emelte kapura a labdát, s már ünnepelte vol
na a nem mindennapi találatot, de a labda a felsőlécről visszapattant a
játéktérre.

A félidő vége felé Molnár ment el a baloldalon, s egy román játékos
becsúszását büntetővel büntette az amúgy helyenként érdekes felfogás
ban ítélkező játékvezető, a labdát Toldi magabiztosan lőtte a bal alsó sa
rokba, O-l!

A második félidőben 7-et cseréltek a hazaiak, és 5 perc alatt kiegyen
lítettek, két gyors gólt szerezve már 2-l-re vezetett a Nagyenyed. Vezeté
sük szerencsére nem tartott sokáig, hiszen egy balról érkező beadás után
Toldi közelről lőtt gólt, 2-2!

A mérkőzés végére már mi irányítottuk a játékot, de sajnos a győztes

találatot nem sikerült bevinni, így 2-2-es döntetlennel zárult a romániai
vendégjátékunk.

A mérkőzést követően pihenő következett, majd közös ebéd a Me
linda Panzióban, ahol a két csapat játékosai, vezetői valamint Nagyenyed
város vezetői vettek részt. Az estét szintén Nagyenyed főterén töltöttük,
ahol a színes fesztivál műsorait néztük.

Vasárnap reggel a reggeli elfogyasztása után 9.30-kor indultunk haza,
Gyomaendrődre.

Nagyon szép kirándulásban volt része a csapatnak.
Fülöp Zoltán

Az endrődi ligetben jó állapotoan lévő 3 szoba összkomfor
tos családi ház melléképülettel eladó. (Marci bácsi háza)

Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 30 /2279135

3 hektár zseberi szántó a Simai
Körösparton - 100 m-re villany 

családi okok miatt ELADÓ.
Érdeklődni: 0670- 566-3988 számon lehet.
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Zádori Illés
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Vaszk6né Hunya Mónika

Nyugodjék békében, szívünkben, emlékeinkben tovább él.

A nyel vizsga PLUSZ P

"Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád, vigyél virágot,
ha azt akarod, hogy sokáig emlékezzenek rád, ültess fát, és
ha azt akarod, hogy soha el ne feiejtsenek, nevelj gyereke
ket!" - mondotta egy keleti bölcs. A pedagógusokra sokan,
sokáig emlékeznek, mert évtizedeken át gyerekeket nevelnek
felkészülten, türelemmel és szeretettel. Illés bácsit is sokan,
sohasem felejtik ei, mert fát ültetett tanítványai lelkébe: a tisz
tesség, a becsület, a tudás és emberség fáját.

(-- ;~?~o;l obtóbertöl újra KIDS Club!
-o~ .- angol éJ német blub 4-1% évesebneb T.~ 2Ot:z:2~i022

Eszperantó - még gyorsabban, még bönnyeb en!

6 hónap alatt nulláról a bözépfobig! nLrTel: 06-20/947-1603; info@intern,elvstudio.h

-1994-tó1 40 éves szolgáiati viszony után vonult nyugdíjba.
Utána még egy évig tanított.

Kimagasló oktató-nevelő munkáját 1988-ban a Munka
érdemrend bronz fokozatával, majd 50 éves tanítói munkája
után Aranydiplomával ismerték el

Nyugdljazása után feleségével, Kató nénivel élték békés,
nyugdíjas éveiket 8'Jermekeik és szeretett öt unokáik és egy
dédunokájuk körében.

2008. márciüs 29-én a hunyai templomban bensőséges

ünnepi szentmisén 7 párral közösen adtak hálát az Úrnak
aranylakodalmuk alkalmából.

A betegségek sajnos nem kímélték. 1997-ben szívműtétje

volt, és 6 éve már sok súlyos betegség kínozta. Felesége áldo
zatos, szeretetteljes ápolása átsegítette sok nehéz időszakon.

Otthonában Kató néni virrasztó szeretete mellett 2011. július
t 5-én szenderült örök nyuga!omra. Névnapján kísérték utol
só útjára csaiádja, tanítványai, kollégái, ismerősei. Szurovecz
Vince főesperes atya elcsukló hangon búcsúzott Hunya nagy
betűs TANíTÓ-jától.

Mint volt tanítványa, kollégája szeretettel és kegyelettel
próbálom vázolni életútját:

t 934. május 5-én született Kömpöcön. Édesapja: Zádori
l\Iés, édesanyja: Kollár Mária földműves szülóK 3. gyermeke
ként. Négyen voltak testvérek.

Gyermekéveit Körmöc községben töltötte, és elemi isko
lai tanulmányait is itt kezdte. Később Kisteleken járt polgári
iskolába.

. Továbbtanulásra a Szegedi Pedagógiai Gimnáziumba je
entkezett, amelyet 1954-ben végzett el. Utána Hunyára került

gyakorló tanítónak, majd a képesítés megszerzése után is ide
jött vissza.

1956-tól az Iványi sori (Pogány) iskolában tanított 8 éven át
1-8. összevont osztályt.

1958-ban megnősült, felesége Sócó Katalin, szintén hunyai
lakos volt. Házasságukból két gyermek született: 1960-ban
Katalin lánya, 1963-ban Illés fia.

Az l 959-60-as tanévtó1 a Szegedi TanárképzőFőiskola tör
ténelem-földrajz szakára jelentkezett, és 1963-ban tanári ok
levelet szerzett.

1964-től a belterületi iskola osztott tanulócsoportjaiban ta
nította szaktárgyait.

l 980-tól l 993-ig a helyi MűvelődésiHáz igazgatói felada
tait is ellátta.

1991-ben a hunyai Általános MűvelődésiKözpont igazga
tója volt.

A tanárság neki nemcsak foglalkozás, hanem hivatás is
volt. Nagy szakmai felkészültséggel, odaadó tanításával, mun
kásságával több nemzedéket tanított, nevelt, készített fel az
életre. Tanítványait, ha kellett atyai szigorral, ha kellett h-..::nor
ral, türelemmel és bizakodással terelgette emberré válásuk
lassú folyamatában.

A kollégáival rendkívül barátságos és segítóKész volt. Kez
dő tanítóként is szívesen, szeretettel fogadott, mint volt tanít
ványát, és ci. 20 év alatt - ameddig együtt dolgoztunk -, min
dig számít-hattam egy-egy jó szóra, biztatásra, segítségére.

Munkája mellett sok közösségi, társadalmi megbízatást vál
laIt. A helyi Ifjúsági Tűzoltóság vezetője volt sok évig, szám
talan díjat, elismerést szereztek kis falunknak. Tanácstagként,
majd képviselőtagkéntis sokat dolgozott Hunya községért.

"Búcsúzunk attól, aki minket
tveken át a jóra intett,
Tanított, s védett, hogyha kellett;
így cseperedtünk szíve mellett."

IJobbágy KárolyI

nyugalmazott hunyai tanár
(1934-2011)
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. Ragyogj, ragyogj, csillagom! - IV.
Úgy érezzük, sokszor a képes jegyzőkönyvi idézet nehézkessé teszi az

olvasást. Ezért vállaljuk a szöveg átgépelését és csak a hitelességet alátá
masztó kisebb kép-részletet illesztjük az anyaghoz.

A.
Mint korábban irtuk a Mezőgazdasági fejlesztés járulék besorolás

.döntötte el egyesek sorsát hogy kuláknak vagy egyszerű földi halan
dónak minősült-e. Most találtunk rá egy ilyen iratra, amiből kitűnik,

hogy családtagokkal számolva a kulák bélyeg és üldözés tényleg kb.
1000 embert érintett Endrődön.

Tárgy: Beszolgál
tatás ellenőrzése; Já
rási Főjegyző úrnak,
Gyoma. Telefoni ren-
deletére jelentem ...

(Egy táblázat amelyben a birtokok száma, nagyság szerint II kate
góriába lett sorolva) utána jelentés: ...

"Mezőgazdasági fejlesztési járulék fizetésére kötelezettek száma:
205. (Elvileg kezdetben ezek számítottak volna kuláknak)

100%-ban teljesített: 20. részben teljesített: 23. nem teljesített: 162.
(További szövege I
a jelentésnek az l. ;.( ~z.;.. I
eredetiben.) f~~C.V .

B.
Majd 1949. március 26-án a Járási Jegyzőtől jött egy direktíva,

amelyben utasítja a helyi jegyzőt a kulákokkal szemben milyen drasz
tikus lépéseket kell foganatosítani, tönkretenni, megalázni őket, sőt

a kulák besorolást másokra is kiterjeszteni. Íme a direktíva szövege.
(Több gépelési hiba javítva)

"hogy van-e adóhátraléka, terület utáni zsírbeszolgáltatásának
egészében eleget tett-e, kinyomozni, hogy fekete vágást eszközölt-e,
és ebben a kérdésben a legszigorúbban eljárni, vagyis feljelenteni.
Adótartozásnál a végrehajtást azonnal beindítani. Ezt olyképpen kell
csinálni, hogy több kulák is lássa, hogy itt nem lehet lazsálni, hanem
kötelességének eleget kell tenni. Ha adótartozása van, olyképpen kell
végrehajtani, hogy maga a kulák vezesse fel a jószágot oda ahol az ár
verés ki van tűzve. Ezáltal is meg lesz szégyenítve és tekintélye alá lesz
ásva. Mert látni fogja a kis és középparasztság

Az adótartozásnál a kamatszámítást az előírt rendeletnek megfelelő

en kell kiszámítani úgy, hogy semmiféle engedményt vagy halasztást en
gedélyezni nem szabad velük szemben. A legradikálisabban kell eljárni.

2. A kulákokk111 úgy kell elbánni, hogy velünk szemben a legna
gyobb tisztelettel nyilatkozzanak, hogy lássák azt, hogy a hatalom a
mi kezünkben van, és hogy minden úgy lesz, ahogy azt mi követeljük,
nem pedig ahogy azt ők eddig csinálták, és szabotáltak minden vona
lon.

3. Vagyis a kulákokat minden tekintetben visszaszorítani, hogy
érezzék, hogy nincs biztos talaj a lábuk alatt.

4. Ha a kulák akár a táblás gazdálkodás, akár a szövetkezet ellen
bármilyen megjegyzést tesz, ezt azonnal jelentsék, hogy nevezett ellen
az eljárást megindíthassuk.

5. A kulákoknál a tenyész áJlatot megnézni és amennyiben nem
úgy gondozzák és etetik, mint jó gazda módjára kell azt végezni azon
esetben állatkínzásért szintén jelentést kell tenni.

6. Ha a kulák eladta teheneit, csak egyet hagyott, de eddig 2-3 volt
akkor azonnal meg kell állapítani, hogy tejbeszolgáltatásának eleget
tett-e s amennyiben nem, úgy szintén fel kell jelenteni azonnal.

7. Ha sertés állományát eladta, de zsírbeszolgáltatási kötelezettsé
gének nem tett eleget, úgyszintén feljelenteni, hogy ellene a legszigo
rúbban eljárhassak.

8. Ha a kuláknak többszobás lakása van, akkor a házába lakót kell
tenni, hogy ne egyedül feszelegjen a nagy lakásban.

9. A kulákot feljelenteni, ha az udvarán vagy a tanyáján a trágya
domb nincs rendben, vagy a trágyalé az utcára folyik, vagy kutyája
szabadon van, vagy ha kutyáj át megkötötte, de szorosan kötötte meg,
mert ezáltal kutyáj át kinozza, vagy a kéményét rendesen nem seperte-

ti, vagy tűzrendészeti szempontból mindennek nem felel meg. Vagy a
padlása piszkos és tűzveszélyes.

10. Kuláknak kell tekinteni szintén a nagykereskedőt és iparost is,
aki szintén osztályidegen és ellenünk dolgozik. Ezekkel szemben is
úgy kell eljárni mint zsírosparaszttal, mert ezek ugyanolyan elemek,
mint a kulák paraszt. Ezeknél is minden eszközt megragadni, hogy
teljesen visszaszorítsuk, s a további kizsákmányolásba megakadályoz
zuk, sőt tönkre tegyük. (Nesze neked egésznap a kaptafánál görnyedő
suszter! Így bővült a kulák létszám.)

ll. Az eddigi éberségünkkel a felettes hatóság nincs megelégedve,
tehát a mai naptól kezdve mindannyian nyitott szemmel és füllel jár
junk és amennyiben a legcsekélyebb dolgot is észrevesszük, ezt azon
nal jelentsük nekem, hogy a további intézkedéseket megtehessem.

12. A papokkal, ha alkalom adódik, beszélgetni kell velük és ki kell
kóstolnunk, hogy jelenleg mi az álláspontjuk. Ha alkalom adódik, ak
kor politikát is bele vihetünk a beszélgetésbe és próbáljuk meggyőzni

őket, hogy mi a helyes út. Amennyiben látjuk, hogy a demokráciának
ellensége, és ha olyan kijelentést tesz, hogy eljárást tudunk ellene folya
matba tenni akkor szintén jelentsék hozzám.

13. Ha a kulákságot teljesen visszaszorítjuk és anyagilag tönkre
tesszük büntetéssel, akkor a kulákság is eláll a papság mellől, és akkor
a papságnak nem lesz egyáltalán tábora.

14. A presbitereket is egy kicsit meg kell vakargatni, ha kulák.
IS, Amennyiben a kulák az előírt vetésnek (ami el van rendelve)

nem tett eleget, ellene a legszigorúbban eljárunk, vagyis mindazokat
kell, hogy elvesse, amit a községi előjáróság részére előírt. De a község
nél is meg kell állapítani, hogy nehogy kivételeket tegyenek és amit a
kuláknak kellett volna termelni, azt is a kisparasztra vetették ki.

16. A dűlő biztosokat jól kiépíteni, de sürgősen, ezt a népi bizottság
vegye azonnal a kezébe és ebben a kérdésben a párt segítségét is kérni
kell.

17. Ha valamelyik kulák a rádiót hallgatja és a hallottakat, híreket
széltébe-hosszába beszéli (természeten a a.'1gol, amerikai híreket) azon
esetben is szintén feljelenteni rémhírterjesztésért, és akkor ezen a cÍ
men nevezettől a rádiót elkobozzuk.

18. Úgyszintén a kulákot azért is fel lehet jelenteni, ha csetédjével
rosszul bánik, nem ad eleget és meg
felelő kosztot, vagy pedig az istálló
ban altatja, vagy ha az DTI.-ba nincs
bejelentve. Erre a Défosz, ügyeljen
nagyon.

Endrőd, 1949 március hó 24-én.
Első jelentés ápr. 2-án s ezt követően
minden szombaton d.e. la óráig.

Sajnos a valóságban az endrődi kommunisták még erre is jócskán
rátettek egy lapáttal.

Ha elolvassuk az 1939-es zsidó törvényeket, (nem 1944-ről beszé
lünk!) látnunk kell, hogy azok nem voltak ennyire drasztikusak. És a
történészek szerint akkor ténylegesen, inkább elnézőbb volt a hatéság
és a társadalom, mint ezidőben. (A durva dolgok a német megszálJás
alatt történtek.)

Ezért született napjainkban az a törvény, amely tiltja a kommunis
ták tetteinek szépítését, hasonlóan a holokauszthoz.

Nyugodtan nevezhetjük ezt az időszakot: KULÁK VÉSZKOR
SZAKNAK!

folytatás a 16. oldalon
C.
Szegény Dr. Borsi Vince - 1945. óta endrődi főjegyző - az előző

utasítást meglátva mindjárt beteg lett. Mint tanult ember, ahogy elol
vasta, gondolhatjuk, mit érzett. Igen hiányosan és kevés konkrétum
mal jelentett pontról pontra 1949. április l-én. A végét ide másoljuk.

_''''81 ~<!J.c·aIl uri Bell. eU -:iee- ,e. ';'c.yn"E~ ut, bt~
~flr. i k .zd ....tbe .s146ue1'1llt o.elt lrn·~. t.nl<J"1!tu.... l BUJ.&I. _
I. ,. el •• t'.e.ben, •••~ aQr .. " ,l.... 1c ...he.... IIE~. el:elte~ " It r• "t., . lIi..aat elll:tl....tUak, " Ur n " leeb! j"..bb erd _
• el .sI.elbpRU._

•• « r II • ,lAJ~9. ~rH1e 1.
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AUGUSZTUSI MISEREND

VÁROSUrtK 20 ll. augusztus

AUGUSZTUSI ÜNNEPEK
Endrőd

vasárnap: 8 és 19 órakor
Hétköznap reggel fél 8-kor

Augusztus 20-án 10 és 19 órakor

Szent Gellért Iskola kápolná'ában
A nyári vakáció alatt nincs mise!

t:lunya
vasárnap: 10 órakor

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 6-kor
Augusztus 20-án 8 órakor

Gyoma
A heti hirdetés szerint

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi Lászl6tb. kanonok, plébános

Változások egyházközségeink életében

A gyomai hívek kérését meghallgatva püspök úr augusztus l-jétől

a gyomai katolikus plébánia élére önálló lelkipásztort, Túri Kiss István
atyát küldte plébánosnak. Kívánjuk Isten áldását munkájára!

IBJrTAN FELNŐTTEKNEKIII.

l. hétfő:

2. kedd:
4. csütörtök:
5. péntek:
6. szombat:
7. vasárnap:
8. hétfő:

9. kedd:
10. szerda:
ll. csütörtök:
12. péntek:
13. szombat:
14. vasárnap:
15. hétfő:
16. kedd:
18. csütörtök:
19. péntek:
20. szombat:
21. vasárnap:
22. hétfő:

23. kedd:
24. szerda:
25, csütörtök:
27. szombat:
28. vasárnap:
29, hétfő:

Ligouri Szent Alfonz püspök, egyháztanító
Vercelli Szent Özséb püspök
Vianney Szent János áldozópap
Havas Boldogasszony
Urunk színeváltozása
Évközi 19. vasárnap
Szent Domonkos áldozópap
Szent Terézia Benedikta (Edith Stein)
Szent Lőrinc diakónus és vértanú
Szent Klára
Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő

Boldog XI. Ince pápa
Évközi 20. vasárnap
Nagyboldogasszony
Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz vértanúk
Eudes Szent János áldozópap
Szent Bernát apát és egyháztanító
~zt.Istvánkirály, Magyarország fővédőszentje

Evközi21.vasárnap
Boldogságos Szűz Mária királynő

Limai Szent Róza szűz

Szent Bertalan apostol
Kalazanci Szent József áldozópap
Szent Mónika
Évközi 22. vasárnap
KeresztelőSzent János vértanúsága

. A hét szentség: 3. Az Eucharisztia szentsége

Mi az Eucharisztia?

Az Úr Jézus Testének és Vérének áldozata, melyet azért alapított, hogy
jelenva!óvá tegye az időben egészen az Ö eljöveteléig a Kereszt áldoza
tát, és ezzel Egyházára bízta halálának és föltámadásának emlékezetét.
Az egység jele, a szeretet köteléke; a húsvéti lakoma, melyben Krisztust
vesszük, a lélek betelik kegyelemmel és megkapjuk az örök élet zálogát.

Mikor alapította Jézus Krisztus az Eucharisztiát?

Nagycsütörtökön alapította, "azon az éjszakán, amelyen elárultatott"
(1 Kor 11,23), miközben apostolaival ünnepelte az Utolsó Vacsorát.

Hogyan alapította Krisztus az Eucharisztiát1

Miután összegyüjtötte apostolait a Cönákulumba, Jézus kezébe vette
a kenyeret, megtörte és odaadta nekik, mondván: "Vegyétek és egyetek
ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik:' Azután
kezébe ve:te a borral telt kelyhet, és mondta nekik:"Vegyétek és igyatok
ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé,
mely értetek és mindenkiért kiontatik a bünök bocsánatára. Ezt cseleked
jétek az én emlékezetemre:'

Mi a jelentősége az Eucharisztiának az Egyház életében?

Az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az Eucharisztiában éri el
csúcspontját lsten bennünket meg szentelő tevékenysége és a mi iránta
való tiszteletünk. Az Eucharisztia magában foglalja az Egyház minden
lelki javát: magát Krisztust, a mi Húsvétunkat. Kifejezi és létrehozza az is
teni élettel való közösséget és lsten népének egységét. Az Eucharisztia
ünneplésével már most egyesülünk az égi liturgiával és elővételezzük az
örök élétet.

Milyen nevei vannak e szentségnek?

E szentség kifürkészhetetlen gazdagságát tükrözi sokféle neve, me
Iyei< egy-egy ~ajátosságát fejezik ki. A legismertebbek: Eucharisztia,
szentmise, az Ur vacsorája, kenyértörés, eucharisztikus ünneplés, az Úr
szenvedésének, halálának és föltámadásának emlékezete, szent áldozat,
szent és isteni liturgia, szent misztériumok, legszentebb Oltáriszentség,
;zentáldozás.

Mi a helye az Eucharisztiának az üdvösség isteni tervében?

Az Öszövetségben az Eucharisztia előképe elsősorban az évenként
inegült húsvéti vacsora, melyet a zsidók kovásztalan kenyérrel ünnepel
tek az Egyiptomból való váratlan és szabadító kivonulás emlékezetére.
Jézus tanításában előre beszélt az Eucharisztiáról, és az utolsó vacsorán,
egy húsvéti vacsora keretében alapította. Az Egyház hűségesen az Úr"Ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre" (1 Kor 11,24) parancsához, mindig
ünnepelte az Eucharisztiát, elsősorban vasárnaponként, Jézus föltámadá
sának napján.

Hogyan történik az Eucharisztia ünneplése?

Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen
istentiszteleti cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely lsten Igéjének
hirdetése és hallgatása; az eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér
és a bor fölajánlása, a kánon vagyanafora, benne a konszekráló szavak és
az áldozás.

Ki az Eucharisztia ünneplésének szolgája?

Az érvényesen fölszentelt püspök vagy pap, akik Krisztusnak, a főnek

személyében és az Egyház nevében cselekszenek.

Mi az Eucharisztia ünnepléséhez szükséges anyag?

A búzakenyér és a szőlőbor.

Milyen értelemben emlékezete Krisztus áldozatána,: az Eucharisztia?

Az Eucharisztia emlékezet abban az értelemben, hogy jelenvalóvá
és aktuálissá teszi azt az áldozatot, melyet Krisztus a kereszten egyszer s
mindenkorra ajánlott föl az Atyának az emberiség javára. Az Eucharisztia
áldozati jellege magában az alapító szavakban nyilvánul meg: "Ez az én
testem, mely értetek adatik" és "ez a kehely az új szövetségé az én vérem
ben, mely értetek kiontatik a bünök bocsánatára" (Lk 22,19-20). A kereszt
áldozat és az Eucharisztia áldozata egy és ugyanaz az áldozat. Azonos az
áldozat tárgya és felajánlója, a különbség csak a föláldozás módjában
van: véres áldozat a kereszten, és vérontás nélküli az Eucharisztiában.

Miként részesedik az Egyház az eucharisztikus áldozatban?

Az Eucharisztiában Krisztus áldozata testé tagjainak áldozatává is vá
lik. A hivők élete, istendicséretük, szenvedésük, imádságaik és munkájuk
egyesül Krisztus életével, istendicséretével, szenvedésével, imádságával
és munkájával. Az Eucharisztia áldozatát az összes élő és meghalt híve
kért is fölajánljuk Istennek, továbbá az összes ember minden bünénekjó
vátételéül, s testi és lelki javak elnyeréséért. A mennyei Egyház is egyesül
Krisztus áldozatával.
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Nyári tábor

Június közepe mindig öröm egy diák számára, hiszen elkezdő

dik a nyári vakáció. Az izgalmas várakozás ideje is volt az idén, mert
rögtön a tanév befejezése után táborozni indultunk. Az első napot
Budapesten töltöttük, ahol többek között a Természettudományi
Múzeumot látogattuk meg, felfedezve az élővilág rengeteg ismert
és ismeretlen titkát. A következő programot valóban kíváncsian
vártuk, el sem tudtuk képzelni, mi várhat ránk, ugyanis a Láthatat
lan kiállítást "tekintettük" meg. Az itt töltött idő a vakok világába
kalauzolt minket, teljes sötétségben kellett végigjárni tanyaudvart,
erdészházat, forgalmas utcát, boltot úgy, hogy csak a hallásunkra,
tapintásunkra támaszkodhattunk. Végtelenül érdekes volt, ugyan-

. akkor nagyon örültünk, hogy látóként élhetjük az életünket. Talán
magának a kiállításnak iS ez lehet az egyik célja.

Másnap bicikli re pattantunk, és innentől kezdve le sem száll
tunk róla egy hétig. Szarvas, Békésszentandrás, Cserkeszőlő voltak
az úticéljaink. Meglátogattuk az Arborétumot, sétahajóztunk a Kö
rös-holtágon, felmehettünk a duzzasztó tetejére, és egy zsilipelést is
végignézhettünk.

A szállásunk a Szarvasi IfjúságiTáborban volt, ami nagyon tet
szett nekünk. Jókat játszottunk, jó volt a társaság és a programok is.

Felejthetetlen élményeket gyűjtöttünk. Ezúton is köszönjük a se
gítségét azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy táborozhassunk:

Szent Gellért Keresztje Egyesület
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Szeged-Csanádi Egyházmegye

A 20 ll-es nyári tábor lakói

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ŐSZTŐL INTERAKTÍV PREZENTÁ
CI6s ESZKÖZÖK SEGÍTIK AZ OKTA
TÁST A GYOMAENDRŐDI ISKOLÁK
BAN

Gyomaendrőd, 2011. július 29.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a pedagógiai módszertani reformot támo
gató TIOP-1.Ll-07/l pályázati konstruk
ció keretében elnyert támogatásból asztali
számítógépeket, interaktív termékeket és
ezek működését biztosító informatikai
eszközöket telepített az általa fenntartott
iskolákba. A projekt végső zárására 20 ll.
július 29-én került sor.

Az információátadás minősége, figye
lemfelkeltő képessége kulcsfontosságú az
oktatásban. Az interaktív termékek olyan
új technológián alapulnak, amely a hagyo
mányos krétás, fehér vagy flip chart tábla,
az írásvetítő, a projektoros számítógépes
prezentáCió minden előnyét biztosítja,

hátrányait pedig kiküszöböli.
Az interaktív tábla - projektor - note

book hármasa alkotja a tantermi csoma
got, amelynek alkalmazásával könnyen
ébren tarthatjuk a tanulók figyeimét, nö
velhetjük az információátadás hatékony
ságát, hiszen az emberi tapasztalás legfon
tosabb eleme a vizualitás. Alkalmazását
tekintve a tábla érintésével vezeték nélküli
egérként vezérelhetjük a számítógépet és a
különböző alkalmazások minden funkci
óját. A vetített képbe az on-screen klavi
atúráról adatokat írhatunk be, különböző
színekkel rajzolhatunk és írhatunk, egyes
részeket többféleképpen kiemelhetünk,
ezen felül még nagyon sok szerkesztési le
hetőséggel találkozhatunk. Az így elmen
tett anyag a későbbiekben bármikor hoz
záférhető, módosítható, kinyomtatható.

A projekt eszközbeszerzésének szintén
különlegessége a szavazó csomag, amely
a tanítási órákon az elektronikus mérés
értékelést teszi lehetővé. A hagyományos
teszt jellegű kérdéseken felül lehetőség

nyílik hosszabb szöveges kérdések felté
telére is. A tanulók akár rövid szövegből

álló vagy számot tartalmazó válaszokat is
küldhetnek. A projekt keretében beszer
zett rendszer rádió frekvenciás techno
lógiát alkalmazva gyűjti be a válaszokat
a válaszadó egységekről. A tanulók csak
megnyomják a helyes válaszhoz tartozó
gombot, vagy begépelik az akár 12 karak
terből álló helyes választ és az máris be
kerül az adatbázisba az adott tanuló neve
mellé. A válaszok bevitelét és a küldés
folyamatát minden tanuló nyomon követ
heti a válaszadó egységekbe épített kijelző

segítségéveL

A 30 400 OOO forint összköltségű pro
jekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi
nanszírozásával valósult meg.

Informatikai infrastruktúra fejlesztése
a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
által fenntartott iskolákban

E-maiI: kisterseg@gyomaendrod.hu
wvvvv.gyomaendrod.hu
wvvvv.ujszechenyiterv.gov.hu
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C::-<~]I?entek élete~; olbalt 5;<rhcs;li: ~óc;ó ~é;a

Július 9-én kötött házasságot az endrődi templomban
ifj. Varjú László és Batki Rita (csanádapácai).

Kívánunk nekik sok boldogságot, életükre Isten áldását!

felelően okos filozófus. Bölcsessége vezérelte elóbb a
pogányságból a kereszténységbe, majd az Egyházon be
lül a papságra, s végül a pápaságra.

Ez a legenda 1\:,<ry mondja el a vértanúságát, hogy az
üldözés kitörésekor elfogták és bebörtönözték. Mikor a
börtönbe vitték, Lőrinc, aki a pápa diakónusa volt, utá
na futott és így kiáltott: "Atyám, hová mégy a fiad nél
ki.il? Hová mégy a szolgád nélkül?" Erre a pápa így vá
laszolt: "Fiam, nem h~<rylak magadra, de rád nagyobb
kiizdelem vár. Három nap múlva követni fogsz. Közben
azonban fogd az Egyház kincseit, és oszd szét a szegé
nyek között!" Valerianus császár pedig parancsot adott,
hogy Vigyék Sixtust Mars templomához, s amennyiben
nem hqjlandó áldozni az isteneknek, fejezzék le.

I

AMIT ISTEN EGYBEKÖTÖTT...

Cipriántól való az első híradás Sixtus vértanúságá
ról: "Azt is tudjátok, hogy Sixtust al\:,ousztus hatodikán
az egyik temetóben négy diak6nusával együtt kivégez
ték. " A pápát szentmise közben fogták el a katakombá
ban, majd késóbb lefejezték. A pápasírok között kapott
nYl\:,ovóhelyet, antig át nem vitték maradványait a Via
Latina mellett lévő Sixtus-bazilikába.

Az első pápákhoz hasonlóan Sixtust is bevették a
római kánonba. Az összes vértanú pápák közül hama
rosan őt övezte a legnagyobb tisztelet. Damasus pápa
(366-384) róla is verses sírfeliratot készített. A késób
bi korok azt is tudni vélik, hogy Sixtus művelt filozófus
volt, és neki tulajdoIÚtottak egy mondásgyűjteményt,

amely a pogányok életbölcsességét ültette át keresz
tény talajba.

Ünnepét 1969-ig Urunk színeváltozása előtt, au
gusztus 5-én, 1969-tó1 két nappal késóbb, augusztus
7-én üljük.

A szent vértanú pápáról, akit a hagyomány, jóságos
és békeszeretőpüspöknek" mond, s akit Szent Lőrinc
diakónus kísért a kivégzésre, a történeti források alig
mondanak valamit.

Legendája annál többet tud róla. Eszerint SL"\..-tuS
athéni születésűvolt, és szülővárosahírnevének meg-

SZENT D. SIXTUS
Ünnepe: al\:,ousztus 7.

+ Róma, 258. augusztus 6.

II. Szent Sixtus
:-HI,..,J)~"':.I a 24. római püspök.

Ponti.fikátusa 257.
augusztus 30-án kez
dődött, és kevesebb,
mint egy év múltán
258. augusztus 6-án
ért véget. A források
szerintgörög szárma
zású volt. Valerianus
császár, aki 253-260
között uralkodott,
257-ben gonoszul ki- .-------------------------
eszelt módon üldöz
te a keresztényeket:
tervszerű álnokság
gal a papság ellen
támadt, hogy pász
toraitól megfosztva
szétzilálódjék a nyáj.
II. Sixtus pápa is en
nek esett áldozatául.

Pontius, Szent Ciprián püspök életrajzírója Sixtust
jóságos, békeszerető, s ezért igen szent püspöknek
mondja. Ezzel a pár jelzővel valószínűleg arra utal,
hogy az a feszültség és vita, ami István pápa és Ciprián
között alakult ki az eretnek-keresztség kérdésében, az
ő idejében megoldódott. Ebbó1 az alkalomból levele
zett Sixtus az alexandriai püspökkel.
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Otthon voltunk ndrődön

·9

Évek óta, mióta ismételten csatlakoztunk a Rózsa
hegyi Napok rendezvényéhez, a szombat délelőttökre

kirándulásokat szervezünk, hogy szülőhelyünk környe
zetében lévő nevezetességeket megismerjük és érzékeljük
változásait. Így korábban Hunya, Kondoros, Mezőtúr,

Szarvas egy-két nevezetességének megtekintése volt a cél,
míg idén a természetre, a Dévaványai túzokrezervátum
megismerésére esett a választás.

Aki gyermekéveit Endrődön töltötte, biztos volt
olyan környezetben, ahol állatok szabadtartásban fel
ügyelet mellett legelésztek. A rezervátum kissé ezt a régi
képet, emléket elevenítette fel, és közülünk sokan először

láttak túzokot. Az időjárás-felelős kegyes volt hozzánk,
mert derült napfényes időben telt a nap. Érdekes módon
a legkedveltebb állat a tíznapos kis csacsi volt, melynek
selymes szőrét élmény volt megsimogatni. A szürke mar
ha gulyát és a bivalycsordát is megcsodáltuk, de eszünkbe
sem jutott a simogatásuk. A helyi kilátóból széttekintve
Petőfi verse juthatott az eszünkbe a nagy magyar rónáról.

A hely jellegéhez harmonizáló vendéglátásban volt
részünk, a polgármester úr jóvoltából egy birka a bográ
csunkba került, és szép lassú főzés után olyan ízzel került
az asztalunkra, amit sok hasonló ételt kóstolt barátaink is
megemlegetnek.

Az öntöttvas bogrács, az azt körbejáró tűz és a sza
kács tudománya segítségével fenséges ízű pörkölt került
tányérjainkba.

Természetesen az ismeretterjesztésre is volt lehetőség,
hisz a múzeumban és a vetítőteremben olyan informáci
ók birtokába jutottunk amelyek még inkább értelmessé
tették a kirándulást.

Fő célkitűzésünkmaximálisan sikerült, hisz teli busz
szal és még személyautókkal is több mint hatvan fö vett
rész a kiránduláson, és. többen mint új tagok a Baráti
Körben.

Gondolom, hogy e kirándulás hűen szolgálta mind
azok elvárását, akik élményt, jó társaságot, kellemes ebé
det kívántak a májusi szombaton szülőföldjükközelében
eltölteni.

Összességében elmondhatjuk, hogya három rendez
vénynap sok élményt, feltöltődést ny-éJjtott a hazalátoga-

Éneklő túzok

TANYA ELADÓl
Endrődön (Kocsorhegy) V k. 57. sz. Lakás céljára és

állattartásra is alkalmas. Telek: 500 négyszögöl.
Villany. és vezetékes víz van. 200 m-re a kövesúttól.

Erdeklődni a 66/282-292-es telefonon

A birkaebéd

tóknak, és örömet az otthon élőknek, hogy egyre többen várják a
közös programot.

Legközelebb is várunk mindenkit szeretettel.

Tímár Imre
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Néprajzi tábor az Endrődi ájhá ban
Már több mint 10 éve minden nyáron egyetemi hallgatók

népesítik be tájházunkat, hogy az egyetemen szerzett el
méleti ismeretek mellé gyakorlati muzeológiai ismeretekkel
gazdagítsák tudásukat. Az első táborunk hallgatói közül töb
ben már szakemberekként dolgoznak az ország különböző

múzeumaiban és egyetemein. Szoros szakmai kapcsolat
épült ki elsősorban a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszé
kévei, de érkeztek már az évek alatt hallgatók a Szegedi, a
Pécsi, a Miskolci és a határon túli egyetemekről is.

Az idei tábor július 25-29. között került megrendezésre. A
hallgatók a Debreceni Egyetem néprajz-muzeológia szakán
tanulnak az alapképzésben és a mesterkurzuson. A ;1etes
szakmai gyakorlat elsődleges célja a muzeológia alapjai
című tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlati ismeretek elsajáti
tása volt. A gyűjtés, archiválás, feldolgozás és a látogatók fo
gadása témakörök szerepeltek a gyakorlati órákon. A tábor
első szakmai napján meglátogatta a hallgatókat Várfi And
rás, városunk polgármestere. Rövid köszöntőjében hangsú
lyozta a néprajzi hagyomány megőrzésének fontosságát és
megtisztelőnek nevezte, hogy a Debreceni Egyetem oktatói
mindig elismerően nyilatkoznak városunk tájházában folyó
szakmai munkáról. A szakmai gyakorlat vezetője Dr. Dénes
Zoltán egyetemi tanár és Dr. Szonda István tájház vezető.

Dénes professzor úr szakszerű előadását hallhatták a tá
bor résztvevői a második napon, mely az imakönyvek gyűj

téséről, szakszerű kezeléséről és nyilvántartásáról szólt. A
hallgatók segítettek a tájház kiállításában szereplő műtár

gyak revíziójában, és gyakorolták a leltározás legnehezebb
tételét a szakszerű tárgyleírást.

A harmadik napon meglátogatták a hallgatókat egyetemi
tanáraik Dr. Bartha Elek tanszékvezető egyetemi tanár és
Dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus. A professzorok meg
tekintették a tájházban folyó oktató munkát, és elismeréssel
szóltak a gyakorlat szakmai színvonaláról.

A kisgyűjtemények, ezen belül a tájházak sajátos helyet
foglalnak el a magyarországi muzeális intézmények sOíá
ban. ~zek a kisgyűjtemények sajátos küldetéstudattal ren
delkeznek, melyet elősegít a gyűjtemények ':öré szerveződő

támogató közösség. A modern muzeológia kihívása, hogy
nemcsak a nagyobb múzeumoknak kell megfelelni, hanem
a kisebb gyűjteményeknek, a tájházaknak is. A tárlatveze
tések felépítésekor alkalmazni kell az interaktív bemutatás
módszereit, és az oktatási szerep fontosságára is fel kelí
hívnunk a figyelmet. A hallgatók tanulmányozhatták tájhá
zunk oktatási módszereit a múzeumi óráktól a múzeum
pedagógiai foglalkozásokig. A mesterképzésben résztve
vő leendő szakemberek egy-egy önálló tárlatvezetéssel is
megpróbálkoztak.

A szakmai hét utolsó napján elutaztunk Csökmőre, ahol
részt vettünk a Tájházszövetség Dél-alföldi Szakmai Fó
rumán. A szakmai napon előadást tartott Nagy László a
szeghalmi Sárréti Múzeum igazgatója, Nagy András nép
zenész-népzenekutgtó, Dr. Dénes Zoltán egyetemi tanár és
Dr. Szonda István etnográfus-muzeológus, a tábor szakmai
vezetője. A találkozó központi témája a határ menti kapcso
latok kiépítése és erősítése a tájházak és egyéb muzeáiis
gyűjtemények között. A szakmai találkozót és egyben a
szakmai gyakorlatot a4 ünnepi ebéd zárta, melyet vendég
látónk Z. Nagy Tibor, a Csökmői tájház vezetője készített el.

A hailgatók a néprajzi tárgyieirást gyakorolják

Dr. Dénes Zoltán egyetemi tanár előadása a míítárgyvédelmi munkáró!

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

Tornádó elektromos kerékpárok,
gázkészülékek, kazánok, radiátorok,
csövek, szerelvények. ~

hütöszekrények, fagyasztóládák, mosógépek,
háztartási kisgépek, szórakoztató elektroni..'<a,
szegek, csavarok, zárak, lakatok,
fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRÓD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetöség! Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!
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"Egy nyughatatlan cselekvő embe " c Papp Zsigmond önéletrajza III.
'"A tanyai kanászkodás a j(ondesnél ha

marabb ért véget, nem várhattam meg a
szeptember hónapot. Otthon azonban szo
katlan jelenséget vettem észre, amit mindjárt
nem értettem meg. Nagyban folyt a varrás,
új ruha készült számomra, a rendesnél több
inget s gatyát varrtak nékem. Nem tudtam
mire vélni a dolgot. Egy napon aztán anyám
megkezdte a csomagolást. Ebéd után apám
felém fordulva mondja; "na fijam eriggy el
kereszt apádhoz - s még néhány nevet e~.1

lített rokonságból - búcsúzzál el, mert reggel
megyünk a Bánátba Temesszentandrásra,
ott fogsz tovább iskolába járni és német szót
tanulni, mint cseregyerek. Ezt a szót életem
ben akkor hallottam először. Másnap aztán
vonatra ültünk s Aradon át estefele a Temes
vár melletti Temesszentandrásra érkeztünk.
Az állomásnál egy papucsos nagy kalapú kis
ember várt bennünket, egy szürke lóval, ko
csival. Egy szót sem tudott magyarul, apám
a huszároknál ráragadt német tudásával ér
tekezett vele. Bementünk a faluba. A háza a
falu túlsó végin a temető mellett volt. A sVCib
gazdát Phull Jánosnak hivták. Apám hamaro
san hazautazott s vitte magával a sváb cse
regyereket Gyomára. Mikor a vonat apámmal
elindult, nem sírtam, de ha meg nem fogom
amellettem lévö iámpatakarót, tán hanyatt
esek. Fordult velem a föld.

Eleinte nagyon rossz, szokatlan volt az
itteni élet. Senkivel nem tudtam beszélgetni.
Az egész faluban csak a pap, a jegyző s két
tanító tudott magyarul és még egy köteles
mester, aki Szegedébe tanulta a mestersé
get. Bár volt velem ott egy másik gyomai fiú
is, de messzi laktunk egymástól. Igy kény
telen voltam németül tanulni. Mikor aztán
megszoktam, az itteni helyzetet, gyorsabban
is ment a nyelvtanulás, mint gondoltam vol
na. Karácsonyra már tűrhetően beszéltem a
németet, a legszükségesebb dolgokat már
megértettem svábul. Pár hónap múlva meg
látogatott Nagymama. Ott létele mindég em
lékezetes marad számomra.

Éppen bucsu - kervály - volt a faluban,
mikor nálam volt. Amí itt nagy ünnep, három
napig -tartott. Minden község más-és más
napon tartotta, a bánáti sváb községben ez
általános szokás volt, még Németország
ból hozták magukkal ezt a szokást. Minden
községnek meg volt a saját díszruhás lövé
szel, ezekkel parádéztak. Bucsu alkalmával
a szentmisén a templomban diszlövést adtak
le. Ezen a szentmisén nagymamával mi is
ott voltunk. Rengetegen voltunk, hiszen az
egész község katolikus volt. A templom előtt

is sokan állottak. Mise közben sortüzet adtak
le, nagymama rendkívül megijedt, még én is
meglepődtem bár én tudtam a díszlövesről.

A lövést a templom belseje nagy erővel adta
vissza. "Hogya nyavalya törje ki öket, majd
elájultam, gyere Zsiga, menjünk ki"- mondta
nagyanyám - s otthagytuk az ünnepélyt. Be
mentünk másnap Temesvárra széjjelnézni.
Ott hasonló eset történt vele. Abelvárosban
a hadtestparancsnokság épülete közelében
egy kirakatot nézegettünk, amikor a hátunk
megett a katonabanda rázenditett, a nagy
dobbal kezdte.

"Jaj! Az istenlova b... a meg őket, de
megijedtem" fakadt ki nagymama. Azért egy
darabig csak elkísértük öket, mert ilyet nem
min9i9 van alkalom hallani.

Igy aztán a hatodik e~emit itt végeztem

Temesszentandráson. Az itt eltöltött egy esz
tendő alatt megtanultam németül beszélni,
írni-olvasni. A következő esztendőben Zsom
bolyára kerültem polgári iskolába, két évig
ott tanultam s ott is gyakoroltam a németet.
Zsombolya is német település volt. Nagy köz
ség szép rendezett utakkal. Itt gróf Csekonics
volt az uraság. A község szélén volt a kastély
vagy 200 kh paíkkal, a "Csitö". A főkertész fia
Schneider József velem járt iskolába, aki je
lenleg a Tudományegyetem főkertésze. Bará
tok voltunk, minden szabadidőmet a parkban
töltöttem. Sok volt a)átnivaló, remek istállók,
gyönyörű lovakkal. Szerszámos kamrák, disz
kocsikkal, hintókkal, szerszámokkal, nyer
gekkel, melyek az ezredéves kiállitáson is
szerepeltek. Nagyszámú kutyatenyészet is
volt, kopók, vizslák, agarak. A parkban egy
dombon madárház is volt, melyben egy hosz
szú láncra kötött keselyű lakott, a "Mac". Ne
vét az ápolójától kapta, akit Mátyásnak hív
tak. Ha valaki bántotta, teljes erőből rikoltott a
keselyű; "mac,mac", ezzel hívta az ápolóját.
A kastély mellett volt egy állandó 200dból álló
tehenészet.. Itt láttam életemben először a
legszebb teheneket. Tengeritörő, azaz csép
lőgépet (;negj.:ma kombájn) is láttam, azóta
sem láttam sehol máshol. Mikor második
évemet töltöttem Zsombolyán, a karácsonyi
ünnepek után Apámmal együtt utaztunk visz
sza. Elébb elmentünk Igazfalvára (Krassó
Szörény vm.) Sándor bácsiékhoz. A két
legidősebb fiú Sándor és Berti nősültek egy
napon két testvér lányt vettek feleségül. Azok
lakadaimára mentünk, Apám volt a násznagy.

A telepesek erdőirtását kaptak és az előbb

a rengeteg gyökértől meg kellett tisztitani, ami
bizony kemény és sok munka volt. Minden
ház udvarán lehetett látni aházmagasságú
gyökér kazlakat. Sándor bácsi és négy nag'f
fia sokra mentek, megvagyonosodtak, a köz
ségben vezető emberek lettek. Aradon át a
Marosillyéíg mentünk vonattal s onnét szán
na! tovább Facseton keresztül Igazfalvára.
Utunk egy nagy erdőn vezetett keresztül s az
:Jt melett nagyszámú cigánykaraván tanyá
zott sátrakban. A sok cigánygyerek mezitláb,
hajdonfejt szaladt utánunk, a hidegtől porzó
havon. Harmadnap visszaqtaztunk Lugoson,
Teonesváron által Zsombolyára. Innen Apám
Bécsbe ment disznóvásárra."

közreadja: Cs. Szabó István

Függelék a III. részhez

Papp Zsiga bácsi önéletrajzának esemé
nyeiből néhány tanulságos mozzanatra sze
retném felhívni kedves olvasóim figyelméL
Mind-mind jellemzöek voltak kOíabeli mező
városi parasztpolgári társadalomra.

- A gazda családoknál a leendő örökös
vagy elárvult rokongyerek mint a "Iegutol~

só cseléd" dolgozott.' Az volt a szemlélet,
hogy a gazdálkodást, a paraszti életet kint
a barázdában kell megtanulni, megszokni.
Még Istennek Hála! Ebben G. Nagy Lász
ló nagytatánái nékem is részem volt. Kint
aludtam a páskomi tanyán az ököristállóban
ott ahol a kisbé,es helye volt a jászol feletti
deszkaágyon. Aratáskor, csépléskoí sem a
felesbérlő vetett paplanos ágyas szobájá
ban, hanem a kamrában leszórt szénán vagy
szalmán aludtunk. Végig kellett csinálnom a
béresekkel a napirendet. Ugyan "fiatqlúrnak"
szólítottak, de nem kiméltek, s nagytata nem

szólt semmit. Azt mondta; fiam, igy tanulod
meg a becsületes munkásembert tisztelni,
megbecsülni, mert látod, ez milyen nehéz
munka, s ha majd a gazdasági akadémián
tanulsz, te mán a gyakorlatot ismerni fogod.
A gazdasági akadémiából nem lett semmi, de
egy életre megtanultam becsülni a mezőgaz

dasági munkát.
- Számos gazdaember tönkrement a

banktól felvett hitelek miatt. A bankok akkor
is kiméletlenek voltak. Elég volt két-három
,ossz gazdasági esztendő, s mindent elár
vereztek a gazda családok lába alól. Sokan
foglalkoztak disznóhizlalással, fuvarozással,
juhtenyésztéssel (gyapjú eladással - miután
a magyar juhot - rackát - merinóra váltották)
s nem kevesen marhahizlalással. Többször
előfordult, hogy földtelen zsellér családok
gazdagodtak meg, s a XX. sz. elejére már mint
módos parasztpolgárok kerültek ki a "vadka
pitalizmus" taposómaimából. Gyermekeiket
taníttatták, egyfelől a négy elemi után beírat
ták a mezőtúri ref. főgimnáziumba, másfelől

a polgári iskola kettő vagy négy osztályát vé
geztették el gyermekeikkel. A gimnázium alsó
négy osztálya után többen hazajöttek gazdál
kodni. Akik érettségiztek a gimnázium nyolc
osztálya után, orvosok, tanárok, ügyvédek,
állatorvosok, gazdászok lettek, s nem keve
sen voltak mérnökök (éppen Papp Zsigmond
öccse László is több éven át volt Gyoma köz
ség főmérnöke). Néhány példa Gyomáról; Dr.
Vincze Endre orvos, dr. Kató József ügyvéd,
költő-iró, id. Cs. Szabó Imre okI. mezőgazda,
Cs. Szabó Lajos ref. lelkipásztor, Debreczeni
Endre főszolgabíró, dr. Cs. Szabó Albert állat
orvos, dr. Pólus Károly orvos, Csapó Gergely
okI. mezőgazda .. _Ezt a folyamatot törte ketté
az első világháború, az azt követő kommunis
ta diktatúra 1919-ben. Utána minden a feje
tetejére fordult, megkeveredtek az emberek
lélekben, hitehagyottak lettek, tisztelet a ke
veseknek, akik megállták a vihart. S jött az
1945 utáni teljes romlás.

A soknemzetiségű országban mozgalom
indult a tehetősebb parasztpolgár családok
nál - mintegy divatként -, hogy más vidékre
"cseregyerekként" német szóra vagy más
nyelvre taníttassák gyem1ekeiket. Igy került
Papp Zsigmond is Bánátba, az én nagyapám
pedig Sopronba, az ottani gyerekek meg itt
tanultak magyarul. .

Számos adatot ismerhetünk meg Papp
Zsigmond önéletrajzából a korabeli társadal
mi-családi élet mozzanataiból. Nagyon sok
idős parasztember, akik még jobbágy állapot
ban születtek (1848 ápr. előtt), sokat olvastak,
feljegyzéseket, krónikákat írtak, olvasó körök
be jártak. Öreg Csapó János, mint olvashat
tuk, az angolok ismeretében mélyedt el. A XIX.
sz. vége felé egyre többen forgatták a-dán pa
rasztokról, gazdálkodásról szóló híreket. So
kan lettek aranykalászos gazdák - legtöbben a
békéscsabai m. kir. Földmivesiskolát végezték
el - hat elemi után. Hosszasan lehetne sorolni
azokat a családokat, akik az ok szerű gazdál
kodásra igyekeztek átálIni.

Ma már csak találgatni tudjuk, hogy mi
ként is alakult volna a mezővárosi parasztpol
gár társadalom arculata, élete, a települések
jövője, ha nem jön közbe a "világrengetö
eszmék nagyhatalmi étvágyak tombolása,
világháborúk, vörös terror 1., vörös terr r II".
(1914-1918,1919-1920,1945-1990).

Cs. Szabó István
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20 éve történt
A Barátság SE életéből V.

Fülöp Zoltán

A Barátság SE az 1992-es esztendőt vacsorával egybekötött évértékelő
közgyűlésselzárta, egyben megnyitotta az 1993-as esztendőt. A közgyűlé

sen Balázs Imre személyében bővült a vezetőség, hisz bővült az Egyesület
feladata és célja is. A csapatnak reális esélye volt arra, hogy az 1993-as őszi

szezont a megyei I. osztályban kezdje meg szereplését. Ehhez egy jó tava
szi szereplés elegendőnek tűnt. A téli alapozást kapus nélkül kezdte meg a
csapat, de szerencsére Béres Jánost sikerült a csapathoz csábítani, akinek
az utolsó bajnoki fordulóban óriási szerepvállalása volt abban, hogy feljutó
helyen zárta a csapat a megyei II. osztályú bajnokságot. A tavaszi idény
jól kezdődött, hisz volt előzménye a jó kezdésnek, mivel a téli alapozás
és felkészülés jól sikerült. Heti három edzés és egy edzőmérkőzés volt a
program a bajnokság kezdetéig. A téli átigazolás időszakában leigazoltuk
Dinya Zoltánt (Szoszó), még egy fiatal ballábas játékost a gyomai IFI-ből.

A csapat balszárnya ezzel még erősebb lett, hisz minden egyes baloldali
poszton ballábas játékost tudtunk szerepeltetni. Nagy előny volt ez a többi
csapattal szemben.

Az első három mérkőzést sikerült három győzelemmel zárni, azonban
szaporodott a sérült játékosok száma is, és jött a nagy bukás. Hazai pályán
egy kieső Kaszaper ellen 1:O-ás vereséget szenvedtünk, amely megalaku
lásunk óta ez volt az első hazai vereség. Ezt követte a csabacsűdi 1:O-ás
vereség.

Hullámvölgy, tartalékos felállások mérkőzéseken, felkavart csapatszer
kezet nem tett jót a szereplésünknek.

Veszélybe került a feljutásunk a bajnokság véghajrájára. Voltak viták,
összezördülések a kudarcok miatt, de az utolsó négy fordulóra talpra állt
a csapat, de óriási összpontosításra volt szükség, főleg egy-két játékosnak
ahhoz, hogyafeljutó másik helyet megszerezzük. Mert valljuk be őszin

tén, aki jártas a labdarúgásban, az tudja, hogy nem az utolsó fordulóban
szokott eldőlni a feljutás sorsa. A Barátság SE csapatának viszont ez sike
rült. Annak ellenére, hogya Kunágota elleni sorsdöntő mérkőzésen a 82.
percben még nem voltunk a feljutó helyen. Hisz voltak csapatok, akik ab
ban voltak érdekeltek, nehogy győzteskénthagyjuk el a kunágotai pályát.
A kunágotai csapatot más egyesületek ösztönözték arra, hogy mindent
megtegyenek annak érdekében, hogya Barátság SE győzelem nélkül fe
jezze be a bajnokságot. A 82. percben a csapat balszárnya, ahogy általá
ban az egész tavaszi mérkőzéseken, jó labdaszerzéssel Dinya és Forgács
révén, a megszerzett labdával áttörték a Kunágota szívós, helyenként dur
va védelmét. Forgács beadása révén pedig Pelyva fejes góljával megvolt a
feljutási esély. A hátralévő percekben időhúzó jellegű cserével próbáltuk
ölni a mérkőzést. Palercsík becserélésével öt perc múlva 2:0-s vezetéshez
jutottunk. A csapatot elkísérő közel száz szurkoló már a feljutást ünnepel
te, óriási örömmámor, pezsgőfürdővette kezdetét. A nagy boldogságnak
megvolt az oka, hisz megalakulásunk óta, két év leforgása alatt, a megyei I.
osztályban szerepelhettünk.

A győztes csapat: Béres-Juhász, Karácsony, Balázs, Gellai-Gardi, Nagy,
Forgács, Dinya-Pataki, Pelyva

G: Pelyva, Palercsík
A mezőny legjobbja: Béres

Folytatjuk

A Hunyai Sport Club focicsapata 1953. május l. (balról jobbra:)
Németh Dezsike (kisfiú, a csapat előtt ül), Németh Dezső, Timár Sándor,
Sóczó Lajos, Dinya Sándor, Gubucz István, Vaszkó László, Hegedűs Ottó,
Cserenyecz Vince, Cserenyecz János, Timár Lász/ó, Cserenyecz Mihály

Pont
553. GYOMAENDRODI FC

A Gyomaendrődi FC labdarúgói számára 2011. június ll-én véget ért
a 2010-2011. évi bajnokság. Az egyesület utánpótlás korosztálya, az U-19
korosztály nagyon szép és dicséretes eredményt ért el a bajnokságban, hi
szen harmadikok lettek, megszerezték a bronzérmet.

Mérk. G. D. V.

A fiatalok az egész év folyamán egyenletes, jó teljesítményt nyújtottak,
ennek köszönhető a bajnokság végére a harmadik hely.

A megérdemelt bronzérmet a csapat az utolsó hazai mérkőzésen kis
ünnepség keretén belül kapta meg, melyet a Békés Megyei Labdarúgó
Szövetség elnökségi tagja, Szabados Ferenc adott át részükre.

Bronzérem az utánpótlás bajnokságban

Ezen a napon egy másik ünnepségre is sor került, Gál István az után
pótlás csapat edzője elbúcsúzott, ezzel lezárta egy igen hosszú és eredmé
nyes sportpályafutás egy szakaszát, egyelőre búcsút múndott a minden
napos elfoglaltságot jelentő edzői tevékenységnek.

Több évtizedes edzői munkája során sok szép eredményt ért el, né
hány ezekből:

Az 1991-92-es idényben serdülő csapattal elért első helyezés. Ezt a "93
'94-es bajnokságban sikerült megismételni. A 200l-02-es bajnoki évben
elért I. helyezés, a Magyar Köztársaság Amatőr Bajnoksága NB II. és NB III.
U-lS éves korosztály Békéscsabai csoportjában.

A 2006-07-es bajnoki évben az U-lS-ös korosztályú serdülő csapat a
Szeghalmi csoportban első helyezést ért el, majci rájátszásban a megyei
bajnoki címet is elhódította.

A 2007-08. évi megyei II. o. ifjúsági bajnok, gban a II. helyet sikerült
elérni. Végül a 2010-11. évi bajnokságban a rlormadik helyezést az U-19
korosztályú ifjúsági csapattal.

Gál István a város labdarúgó sportjának kiemelkedő személyisége.
Keze alatt számtalan gyermek szerette meg a labdarúgást, sajátította el az
alapokat, hogy aztán a felnőtt egyesületekbe,) is helytálljanak.

Köszönjük eddigi munkáját, reméljük, nem szakad el végleg a labdarú
gástói, tanácsaival továbbra is segíti a fiatal generációt.

További életedhez kívánunk sok sikert és jó egészséget.
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Olvasóink írják...

Tisztelt Városunk Szerkesztőség!

Nagy Tisztelettel kérem, szíveskedjenek közölni a levelemben
leírt tényeket!

Két napot szeretnék kiemelni a közelmúlt felejthetetlen esemé- J

nyei közül.
Az első 20 ll. május 19-én az Esély Klub Családi napot tartott.

Meglepetésként az Esély Klub kedves dolgozói előadták a TV-ben
látott Való Világ történetét. Nagyon nagy sikerrel. Gratulálok az
emlékezetes előadáshoz. A jó hangulatot ebéd követte.

"ÉDESANYÁM EMLÉKE»

A "Gyomaendrődi Idősekért" Alapítvány "Édesanyám Emléke"
címen az ezüst generáció által megvalósuló gasztronómiai hagyo
mányátörökitő bográcsos ételfőző versenyt hirdetett.

Alapítványunk 2011. évben pályázatot nyújtott be Gyomaend
rőd Város Önkormányzata által kiírt civil alapra. A pályázat ked
vező elbírálásban részesült, melynek keretében 20 ll. július 2-án
megrendezésre került a főzőverseny a Térségi Szociális Gondozási
Központ intézményében. Ez a hagyományátörökitő gasztronómi
ai bográcsos ételfőző verseny megfelelő alkalom volt arra, hogy
az idős generáció a hagyományőrzés birtokosaként nemzedékről,

nemzedékre átörökitse tudását. A verseny az idős korosztály szá
mára egy bemutatkozási lehetőség volt, mely életükbe színt vitt a
közösségi-, társadalmi éltbe való szerepvállalással.

Az alapítványabenevezett csapatok számára elsősorban tájjelle
gű ételek elkészítését javasolta, illetve mindazon ételek ízvilágának
megismertetését, melyet szeretne átadni az idősebb generáció a
jövő nemzedékének.

A bográcsos ételek zsűriztetésének kuriózumát az adta, hogy a
szakmai zsűrizés nemzetközi vonatkozásban is érintett volt. Gyo
maendrőd testvérvárosának, a németországi Schöneck szociális
intézményének delegált tagjai a Térségi Szociális Gondozási Köz
pont intézményének vendégszeretetét élvezték ezen időpontban. A
"Gyomaendrődi Idősekért" Alapítvány szoros szakmai kapcsolatot
tart fenn e szociális intézménnyel, tehát szinte adott volt, hogy az
alapítvány felkérje a németországi testvérváros néhány delegált tag
ját az ételek bírálására.

Az ételfőzés minél teljesebb hangulatát nemzedékről nemze
dékre mulatós zene szolgáltatta a Mraucsik Duó tolmácsolásában.

A bográcsos ételfőző versenyen tájjellegű ételek megismerése
vált lehetővé a jövő nemzedékének, kiváló ételek ízvilágának kós
tolásával.

A "Gyomaendrődi Idősekért" Alapítvány 2012. évben is meg ki
Ivánja rendezni a gasztronómiai bográcsos ételfőző versenyt.

"Gyomaendrődi Idősekért" Alapítvány
Kuratóriuma

2011. június 23-án a második eseménydús felejthetetlen nap:
a Kulturális Seregszemle, melyet az Endrődi Művelődési Házba;-:
szerveztek, rendeztek meg a Térségi Szociális Gondozási Központ,
az l-es számú Idősek Klub kedves qolgozói. 18 műsorszám volt kü
lönböző műfajokban. A hangulat nagyon jó volt. Mindezt köszön
jük a szervezők áldozatos munkájának. Végezetül minden szereplő

emlékül ajándékot kapott. Szünetben üdítőt, süteményt adtak min
den kedves vendégnek. Itt a szeretetet, kedvességet hangsúlyoznám
ki. Lám ilyenek is történnek.

Köszönet érte mindenkinek egy Vörösmarty Mihály idézettel:
"Szólj, gondolj, tégy jót,
S minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog visszamosolyogni Rád!"

Gyomaendrőd, 2011. 06.30.
TiszteletteL

Tóthné Fodor Ilona
nótaénekes

klubtag
Endrődiek Baráti köre Egyesület Gyomaendrőd

T Cím!

Örömmel olvastam a Városunk ámű lapban, a kulákokról tör
ténő megemlékezést, melyről táblát helyeznek a községháza falán.
Édesapánk a kulák listán szerepelt: .

Duda Lajos
csizmadia mester
Dr. Ugrin Vendel
ügyvéd

Fáradozásukat köszönjük:
a még élő Duda testvérek

Szarvas 2011.07.11
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

20 ll. augusztus

lengyel - magyar diáktalálkozó

Gyomaendrőd és Pilzno városa 2004-ben létesített testvérvárosi kap
csolatot egymással. Ugyanekkor a két város egy-egy iskolája is egymásra
',alá It, s a kapcsolat azóta is töretlen. Az idei évben már hetedik alkalom
mal fogadták a pilznói Publiczne Gimnazjum diákjait a Rózsahegyi Kál
mán Kistérségi Általános Iskola nyolcadikos tanulói.

A Parlament belülről is nagy élményt nyújtott a látogatóknak

Változatos programokkal, közös kirándulással tettük színesebbé az itt
eltöltött négy napot. Budapest megtekintése mindig szerepel a progra
mok között, ahol fővárosunk nevezetességeit ez alkalommal sétahajóról
csodálhatták meg vendégeink. Lenyűgözte őket a Parlament épülete kí
vül-belül, valamint a Mátyás templom és a Halászbástya is.

A helyben eltöltött idő is aktívan telt, igyekeztünk minél több dolgot
megmutatni a helyi látnivalókból. A Kner múzeumban régi nyomdagé
pekkel ismerkedtünk meg, a Tájházban megtanultuk és ki is próbáltuk
az endrődi perec és kalács sütését. Mindig vonzó program vendégeink
számára a fürdő, ezért egy egész délutánt töltöttünk a Liget fürdőben,
valamint a Pájer strandon. Itt a fürdőzés mellett motorcsónakáztunk és
grilleztünk is.

Iskolánk bemutatása sem maradhatott el, szívesen sétáltak körbe a
különböző termeken, sötleteket merítettek hagyományainkból. A búcsú
est bowlingozással, valamint a kapcsolat további részleteinek megbeszé
lésével telt.

Októberben mi látogathatunk Lengyelországba, nagyon várjuk az
újabb találkozót.

Szediák Réka

Rózsahegyi Kálmán emlékére
(írta: Benkéné Török Mária)

Rózsahegyi Kálmán az Ország szeretetét bírta,
Márton Gábor ezt a könyvében megírta.
A szép magyar beszéd hirdetője volt,
becsületességén soha nem esett folt .

. Endrődi volt a szíve és a lelke
a Nemzet színpadán helyét meglelte.
Színész óriás volt, mestere a szónak
nevettetett s ríkatott, nem volt ellene a jónak...

Két nagy szerelme volt Drági és a színpad
teltházas közönség tapsolta Ot mind' nap.
Most az égi hazában pipázik csendesen
néz le ránk az égből "szerelmesen'...

Örül a lelke, hogy emlékét őrizzük
Endrődi ligetben Iskolát, róla nevezzük
Emléke él sokáig, nem feledjük
szeretettel Öt megőrizzük...

Pihenj békében, boldog életed volt,
amit lehetett, megadott Neked a sors.
Szeretted hazádat, kis Magyarországot,
soha nem feledted Endrődöt, szűkebb pátriádat...

Egyenlő esélyek...
(írta: Senke Mária)

Mikor megszületünk, egyformák vagyunk!
Cseperedünk, okosodunk, tanulunk...
Hamar rájövünk, hogy esélyeink,
nem egyenlőek, s jönnek kétségeink.

Nem mindegy hová születünk.
Jó, vagy rossz sorsúak Szüleink...
Sajnos meghatározó a helyzetünk,
ettől jó, vagy rossz az fletünk.

Gyermekként nem érthetjük,
Szüleinket csak kérdezhetjük:
Miért van a másik gyereknek többje?
Nekünk miért nem jut többre?

A szülő a választói szenved,
a gyermeknek többet megenged.
Ne érezze helyzete hátrányát,
Sok - sok dolognak a hiányát,

Nem jól van ez így érzem, "
Mit tudnék tenni? - kérdem.
Hogy mindenkinek jó legyen?
Emberhez méltó élete legyen!

Küzdenünk kell kitartóan érte,
minden Embernek legyen megélhetése.
fljen Emberhez méltóan. '. . .
ne érezze fletét bántóan ...
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Mesék, versek...
------- ~....-I

Mesesziget

5

Egyszer volt, hol nem volt - talán az üveghegyen is
túl -, volt egy szép sziget. ahol a vágyak, érzések éltek.

Történt valami, amí miatt a sziget hirtelen süllyedni
kezdett, és el kellett hagyníuk, kissé pánik uralkodott,
nogyan és hová menjenek.

Nem volt közöttük összetartás, hogy közösen oldják
meg a problémájukat. mindenki fejvesztve rohangá
szott, intézkedett.

A Tudás csendben elhagyta aszigetet, a Szomorú
ság kicsit jajveszékelt, de egy aprócska csónakban útra
kelt, a Panaszkodás sopánkodva úszva hagyta el a szi
getet, a Gazdagság óriási hajóval távozott.

Utoljára maradt a Szeretet, s már süllyedni kezdett a
$ziget, alig lehetett megmaradni rajta, mikor utána szólt
a Szeretet a Gazdagságnak:

- Gazdagság! - elvinnél engem is?
- Dehogyis! - hogy képzeled, nem férnél fel a hajóm-

ra, hiszen tele van arannyal, ezüsttel, szó sem lehet róla.
Ekkor megszólította a Szeretet a Szomorúságot:
- Szomorúság! - elvinnél kicsike csónakodon a szá

razföldre?

- Ugyan már! - hogy képzeled Szeretet? - én olyan
szomorú vagyok, hogy magányosan akarok hányko
lódni a tengeren, és sajnálni akarom magam, lásd be,
nem \iihetlek magammal ...

A Szeretet ott árválkodott a süllyedő szigeten, mikor
egy öregapó a semmiből előjött és azt mondta:

- Gyere velem, Szeretet. én örömmel magammal
viszlek ...

A Szeretet nagyon boldog volt, megköszönte, hogy
kell valakinek, és az öregemberrel tartott, mire a száraz
földre értek, az apó eltűnt. -

A Szeretet látta partot érni a Tudást, és megkérdez
te, ki lehetett az apóka, aki segftett rajta, és magával
hozta?

A Tudás azt mondta, hogy az Idő.

- Iv. Idő? - kérdezte a Szeretet megdöbbenve,
- Igen, az Idő! - mondta a Tudás! - csak idővel értjük

meg, hogy milyen nagy szüksége van mindenkinek a
Szeretetre ...

Gondolkodjatok el rajta Ti is, kik olvassátok mesé
met...

Benke Mária

2011. augusztus-szeptemberi rendezvények

Gyoma~ndrődönés környékén

Dá- Megnevezés Helyszín Szervező(k)

tum

VIII. 5-7; XV. Jubileumi Nemzetközi Volkswagen Liget Fürdő Kardos Ferenc
Bogártalálkozó, Rendkfvül gazdag program 5500 Gyoma, Erzsébet Liget. 2. 06-30-60-65-620

VIII. 6; A POP-FARMON. Farmer est program Nagylapos, 46-os út 37. km Szervező: 06-66/282-532.
19 óra Jegyár:450-1250(Ebben babgulyás is) Főszervező: 06-20-563-6634

VIII. 14; VizParty a Liget Fürdőben. Csaba Rádió - Gyoma, Liget Fürdő F. Nagy Lajos
11-22 óra Monkey Ranch - Redheart - és a Bikini együttesek Különböző időszakban,más jegyárak 06-66-386-851

VIII. 18; Ottavai Magyar Kórus Gyoma,
19 órától. A szerelem nem válogat, vidám jelenetek Katona József Művelődési Központ T/F:06-66-283-524

VIII. 19; Közös ünnepi hangverseny, a Gyomaendrődi Gyoma, Tóth Katalin
18 órától Zeneberátok Kamara Kórussal Református templom 06-66-581-232

VIII. 20; XIII. Nemzetközi HalfőzőVerseny és augusztus Endrőd, Népliget, Jelentkezés: Molnár Borbála:T/F66-283-524
20-ai ünnepség Katona József Művelődési Központ 06-70-524-5983

VIII. 29; Véradás Endr.őd, Közösségi Ház -
IX. 07; Galaktika Baráti Kör Gyoma,
18-20 óra Katona József Művelődési Központ T/F66-283-524

IX. 10; Galaktika nap 201 1 Gyoma, Bethlen Gábor Szakképző Isk.
14-19 óra (Ebédlő

IX. 22; Autómentes nap, Európai Mobilitás Hét Részletek később Tóth Katalin
I 07-17 keretében 06-66-581-232
I

I
A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség
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Egy hét testvériskolánk diákjaival

2011. június 27. és július 2. között a nagyenyedi testvériskola
tanuló' újból ellátogattak városunkba. Immáron hagyomány, hogy
a diákok a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanulóin<Lk család·
jainál kapnak helyet. A több éve tartó kapcsolat miatt, évekre nyúló
barátságok is kialakultak a magyar és a román diákok között.

Az öt napos programot a helyi vállalkozók, GyomaendrődVá-

ros Önkormányzata, vaiamint a vendéglátó családok támogatásá
val tudtuk emlékezetessé tenni.

A vendég gyermekek bepillantást nyertek a gyomaendrődi

kultúrába, hagyományaink ápolásába. Jutott idő a strandolásra,
kézműveskedésre,bowlingozásra is. A nyári kikapcsolódás és ba
rangolást a gyulai lovastanyán tett kirándulás tette még színesebbé
és felejthetetlenné.

Jövőre Nagyenyeden találkozunk!

folytatás az 5. oldalról Természetesen, mint a régi rend embere,
nem maradhatott hivatalában már sokáig. XV. NEMZETKÖZI VOLKSWAGEN "BOGÁR" TALÁLKOZÓ

Augusztus 5-6-7.

D.
1949 októberében már másik főjegyzőjevolt a falunak. Ez már nem

volt doktor, de mint új söprő az alábbi írásból kiderül, jobban söpört.
(Lehet, hogy tévedek, és nem ő volt az. Nagynéném háza második

volt a Községházától. Ekkor albérlőt tettek be a két utcai szobájába. Azt
londták, hogy Ő az új jegyző, és azelőtt csődörös volt! Ha nem igaz
bocsássák meg nekem, több mint 60 éve történt.)

Jeles működéséről beszéljen az írás.

"Endrőd község előljáróságától. 54/1949 biz.szám.
Tárgy: A tervkölcsön elleni agitáció megszüntetése. V.sz.15!l949

biz. szám.

Járási Főjegyző Úr. G y o m a. (Rövidített szöveg)
Fenti számra való hivatkozással jelentem...
A helyi egyházak vezetőit felhívtam ... amennyiben a tervkö!csön

nel kapcsolatban ellenagitációt fog kifejteni, felelőségre fogjuk vonni.
A leggazdagabb kulákokat sorozatosan beidézzük. .. Ezzel

egyidőben mingyárt fel is kérjük, s ha ez nem használ kényszerítjük
arra, hogy kölcsön kötvényt jegyezzenek. Abehívások (idézések) ...
eredményesek abból a szempontból, hogy ... kényszerítő körülmények
között ugyan, de jegyeznek kötvényt. Az összeget ... a kulák behiváso
kon 150%-ra akarjuk teljesíteni ...

Következő írásunkban egyéni sorsokat idézünk föl. Közte olyat is,
amely arról szól, hogyan is foganatosítottak egy ilyen kényszerítés t.

Üdvözlettel: Szabó Béla

Dátum: 20 ll. augusztus 05. (péntek) 19:00:du. - 23:59:du.
Dátum: 20 ll. augusztus 06. (szombat) 10:00:de. - 23:59:du.
Dátum: 2011. augusztus 07. (vasárnap) 09:30:de. - 12:00:du.
HelyszÍl:: Gyomaendrőd, Liget Gyógyfür " '- em I (1

Közelebbi eim: 5500 Gyomaendrőd, E e I"

Telefon: +36 (30) 6065620 ~__
E-maiI: doki@bugparis.hu

Programok:

-1-ugusztus 5. péntek:
Erkezés a városba
19.00: Bográcsgulyás minden resztve
19.30: Székely-Land

(Székely humoristák: Kozma Attila, Lung László Zsolt)
21.00: Szarvasi Repeta Rock Band
22.30: Tombola
23.00: Éjszakai fürdőzés - 03.00 Disco Dj Hudákkal

Augusztus 6., szombat:
10.00: Ünnepélyes megnyitó;

Beszédet mond: Vádi András polgármester
10.30: Ugyességi versenyek, ünnepi torta

(az autós ügyességi verseny asportpályán)
15.00: Modellhajó bemutató a medencében
18.00: BOGÁRFELVONULÁS A VÁROSBAN
19.30: SZÍNFOLT MAZSORETTCSOPORT
20.00: GESAROL . P-Mohil öse
22.30: Tombola
23.00: Éjszakai fürdőzés, Disco Dj Hudákkal

Augusztus 7., vasárnap:
09:30: Gyorsulási verseny (A Gimnázium előtt a hősök úton, Mű-

sorvezető: Pócsai István)
12:00: Ünnepélyes eredményhirdetés
Az év bogártalálkozója 6. ével
A 15. jubileum alkalmából minden bogaras és buszos résztvevő

oklevelet és kerámia dísztárgyat kap ajándékba'
Információ: Kardos Ferenc, mobi/: +36 (30) 6065620



2011. augusztus VÁROSO tiK 1

~rubfllnti
u'(b III

Szindbád, a magyar Odüsszeusz

Krúdy Ciyula számára sikert hozott az 1911-ben megjelent Szind
bád ifjúsága című novellafüzér. Krúdy... Huszárik... Latinovits ...
szó... kép... hang... mozdulat... hangulatok... tájak... suhogó
szoknyák... suhanó szán ... utazó ... utazás... emlék... valóság...
áttűnés... villanás ... hóval borított domboldal. .. hosszant kitartott
pillanat. .. Örökkévalóság...

Előbb Krúdy Szindbád, a hajós novellarészletét, majd Nagy Lász
ló és Hegyi Ciyula emlékezését, egy-egy írását olvashatja az Olva
só ...

Szindbád, a hajós
Első utazása

Szindbád, az ezeregyéjszakabeli hajós történetünk előtt körülbe
lül huszonöt esztendővel kisdiák volt a határszélí algimnáziumban,
a Kárpát alatt, valamint a legjobb valcertáncos a városka tánciskolá
jában. A mohos zsindelytetők alatt, a~-:;)l az algimnázium meghúzó
dott, Szindbád semmiféle nevezetes emléket nem hagyott maga után,
a névaláíráson kívül a torony falán; ellenben a tánciskolában, táncos
lányok és fiúk között, Szindbád emléke sokáig kedves emlékezetben
maradott, amint e következőkből majd minden kiderül.

Szindbád - akinek ez az álneve még abból az időből eredt, midőn
az algimnázium növendékei az Ezeregyéjszaka tündérmeséit olvas
gatták, és maguknak hősöket választottak a rege alakjaiból - meg
növekedett, széles vállú, deresedő férfiú lett, midőn egyszer eszébe
jutott, hogy elmegy megkeresni i~úkori emlékeit.

Vonatra ült, éjjel-nappal utazott vasúti kocsiban, végül szánon,
melyet három ló vont, mert hiszen nem messzire volt ide az orosz
határ. A csengők csörögtek a lovak szerszámján, amint az öles hóval
borított országúton, a széles fennsíkon Szindbáddal nyargaltak.

. Tam-tam-tam, mondták a csengők, és sehonnan nem felelt vissz-
hang a szavukra.

Oldalt, az országút mentén a Poprád folyó húzódott mély partok
között, mint egy másik országút, amelyen lábnyomaikat hagyják a
nyulak és rókák és egyéb vándorlók.

A hóval borított, befagyott folyón csak itt-ott akadt falvak közelé
ben valamely kékes színű lék, amelyben kivillant a folyó acélos vize,
amint fagyosan, frissen suhant tovább a jegek alá.

A néma, néptelen, mozdulatlan tájon utazó Szindbádnak mégis
jólesett az a gondolat, hogy mellette, a mély partok versenyt utaznak
a szánjával a folyó és a hideg habok a pisztránghalak a falvak alatt
a jég alól kipillantanak a folyóba vágott lékeken, és ismerősen látják
viszont fenn az országúton a háromlovas szánt, amely órákon, mér
földeken át követte ,a folyó futását.

Nyáron az elsuhanó fák és háztetők vigasztalják az utazót, ha
a fennsíkon vágtat lóháton vagy kocsin. Télen meg kell elégedni a
láthatatlan halakkal, amelyek a folyó jégboltozata alatt véle együtt
utaznak és néha-néha léket találván, kipillantanak. Egyik-másik öreg
pisztráng tán emlékezett is Szindbádra abból az időből, midőn még
nem volt deres a haja, és széles a válla - ha ugyan vannak olyan öreg
halak a Poprádban.

A fennsík szélén, mint valami álombeli ország falai, emelked
nek szinte merőlegesen a Kárpát sötétkék és vakító fehérségű hegyei.
Itt-ott, a hegyhátak nyergében olyan ragyogó fehérségűnek látszik a
Kárpát hava; mintha nem is hó volna az, hanem valami természeti
csoda. Az olvasztott acélnak van ilyen színe néha éjszaka, mély, sötét
hegyek között a vashámorban. A hegyek kéksége pedig megközelíti
a tenger kékségét, amidőn Trieszt felé jövet, késő őszi délután meg
Ipillantjuk a vasúti kocsi ablakából az Adriai-öblöt. Balról, a folyó túl
só partjáról egy darabig sötét, szinte gyászfekete fenyveserdő kíséri a
csengős szánt. A fenyves teteje fehér a leesett hótól, de bévül, az erdő

belsejében látni feketéllő tájakat, ahová a ;tk sűrűsége miatt még a
hó sem esik be.

így utazott Szindbád, a hajós, egy télen a kárpáti fennsikon,
mindig fölfelé, észak felé, mintha kellős közepébe akarna felvágtatni
csengős lovaival.[ ...]

Nagy lászló; Szindbád
Krúdy Cjyula emlékének

Vándorol a nagy szomjazó az évsz2kok hajóján, hétrétű sziváT
ványon, lángpalotába,n. Hajózik a szere:em harmatán, ~ínok tuskóin
át a végleges télbe. Es csak árnya zuhan vissza a csókok és borok
poharára. Szindbád havazik.

S mert a nagy szomjazók nagy szenvedők is: eljő a másnap, a
megtestesült utálkozás, a bűntudat hóhéri csigasora. Eljő Búcsú bácsi
feketén" atyamestere a vezeklésnek, De minden vezeklés elfajul pihe
néssé. Es a harmadnap: megújulás, csokornyakkendősen, violaszín
mellényben a férfi föltámadás. Hajó lesz a koporsó, kitépi magát a
siratók görcseiből. Megállj, a csókok és borok nem lehetnek mind a
tiéd! Rikolt penésztorkával az arany középszer. De törekszünk, hogy G

miénk legyen! Férfiasabb válasz nincs.

Kinek van igaza? A szindbádi lángnak, vagy a kriptáig lehűlő

fokozatoknak ?

Ha neked emberi a mértéktartás, az igénytelenség, nekem emberi
a magasra csavart láng. Emberek vagyunk, s meghalunk mindenkép
pen. De jobb, ha az asszonyok hajsarlója vágja el a torkom. Jobb,
ha alvadó kokárdát üt számra a veszély, mintsem lepecsételt szájjal
járjak. Mert lezárva megromlik bennem a szerelem, kő lesz a szeretet,
értéktelen a bánat. Ebben az átmeneti korban. Mondja Szindbád.

Átmeneti korban, mikor a nyíri homokból csak a Rákóczi-legé
nyek haját emeli föl a szél. Mikor a branyiszkói dobok is legurultak
az orfeumokba. Budapest pedig fölépül a tülekvésnek.

Nem járt még a hazában ilyen csodahajó. Ilyen láthatatlan ácso
latú, mert nyír-fátyolos, nert nyár-leveles. Ecetfapirulással bukik át
a télbe. Hömpölygő csipkeszoknyákon, asszonyok ujján, kalapjuk
tollain. Elhagyva a majálist, a zöld erdőt, ahol az elszórt zsebkendőcs
kékben tengerillat: illetlen szerelmi nátha.

Szindbá elmenL..

Krúdy Ciyula regény~őse, Szindbád, a magyar Odüsszeusz! a
Duna menti Peer Ciynt. Edes-keserű kalandjai, halk érkezése és bú
csúzása, megélt és meg nem élhető meséi egy pannón Ezeregyéjsza
kát idémek.

Szindbád az örök nyugtalanság, a folytonos változást, mozgást
kereső, önmagával szinte reménytelen ellentmondásban levő ember
szimbólum. Minél teljesebben akarja az életet és birtokolni a világot,
annál kevésbé marad ideje arra, hogy önmagát építse, benső harmó
niájára vigyázzon, s fogyatkozó talentumait féltse. Tépelődő, önkínzó
alkat, aki mindig elégedetlen a sors adományaival: maga a megteste
sült szürrealizmus - állandóan felülemelkedik a matérián, egy f kkal
az anyagi, a fogható világ fölött lebeg. S amikoi az emberi gyűlölet,
káröröm, gonoszság leteríti; amikor az utazásban, szerelemben és mu
latozásban megfáradt szívét már semmi sem tudja boldogítani, lelki
vigaszt kér, mert alt többé sem önmagában, sem élete kellékeiben
nem találja meg. "Igy került T. Káplán úr egy délután a szanatórium
folyosójára - írja Krúdy·, ahonnan egyházi ornátusban, fehérben és
pirosban lépett be az ajtón, mint a megváltás." ,

De Szindbád fintort vág a túlvilágnak is: agóniája átmeneti, múlé
kony jelenség. Annyira szereti ezt a földi világot, hogy még a Halál
sem tudja távozásra kényszeríteni. Csak amikor ő maga mondja ki,
hogy- most már megyek!, csak akkor jön érte a vén Kaszás. Haláltu
sája közben világosodik meg előtte, hogy semmi sem bizonyos: lehet,
hogya mennyekben várja kudarc, s itt a földön örök szerencse, de az
is lehet, hogy fenn az örök élet, s lenn a végtelen feledés. Számára
megszűnt a tér, megszűnt az idő. Az évek múlása sem a kor terhét,
fáradalmát jelenti, hanem a tűnő ifjúságot, a nem hervadó ifjúság
emlékezetét.

Szindbád elment ... az örök vizeken hajózik valahol. Vitorlásán,
egy árboc közelében, varázsos álmát alussza, de "tekintetében mindig
egy kis harmat csillog, mint nyárutón a falevelek alján." ,

Polányi Eva
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Augusztus
Citromos joghurtkrém

3 nagy doboz joghurtot 10-12 evőkanál cukorral, 3 citrom levével és lereszelt
héjával és ,8 citrompótlóval habverővel főlverjük. Öszibarack darabokat keverünk
bele és hűtőszekrényben jól lehűtjük. Igen üdítő, rettentő gyorsan elkészíthető

nyári nyam-nyam,

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

I
~~~J\PUFABT. Gyomaendrőd, II. ker. 467.
t:, 06170513-95-14
.' "', Akondorosi úton. a vásártér után

, , II" ,

i NYARI RUHAK I FURDORUIIAK
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" SZONDEK "
Kereskedelmi és Szolgáltató Kn

Cipötalpbélés gyártás
Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendröd Fö út 81/1
T/Fax: 06-66 386-037
Mobil: 06 20 451 1944

r-------------------------~
: HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN! :
._------~-----------------~

KábelTV
Internet

upc Telefon
Gyoma ndrődön

Analóg és Digitális TV
Szupergyors Internet
Fiber Power 10-25-50-120

Telefon kedvező díjakkal

A belépés részleteiről valamint
a csomagok havidíjairól keressen bennünket

Gyomaendrődi üzletkőtőink kérésre házhoz mennek

Bertáné Vaszkó Szilvia - 20/4411-905
Vajdáné Gyuricza Anikó - 20/320-8332

Telemax Távköz/éstechnika Tel:66/442·755
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VÁROSOrtK

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

DINYA ELEK, aki Endrődön élt, életé
nek 80. évében június 30-án az Égi Hazába
költözött.

GELLAI ANDRÁS, aki Gyomán élt, 89
éves korában július 17-én eltávozott kö
rünkből.

özv. GOMBKÖTŐ FRIGYESNÉ
GUBUCZ ERZSÉBET, aki Gyomán élt, jú
nius 22-én 85 éves korában csöndesen az
Örök Életbe költözött.

HEGEDŰS ELEMÉRNÉ VARGA TE
RÉz, aki Hunya, József Attila út 27. szám
alatt élt, 81 'éves korában az Égi Hazába
költözött. Gyászolja férje, menye, unokái,
dédunokája és a rokonság

ZÁDORI ILLÉS tanár, aki Hunya, Rá
kóczi út 1. szám alatt élt, 77 éves korában
befejezte földi pályáját. Gyászolja felesége,
gyermekei, unokái, dédunokája és a rokon
ság
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t
Békesség haló pora~kon,

fog~dja be őket az Ur
az Q országába.
Az Orök Világosság
ra.:,oyogjon felettük!

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordulójuk
napján.

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

Az endrődi katolikus temetők takaIÍ
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (mW1kanapokon S-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be
fizetéssel va.:,oy átutalással. Szám1aszámunk:
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke 'la
karékszövetkezet.

FELHivÁS!

Kedves Barátaink'

Hunyad Simon Péter
Alapító elnök, egykori üldözött,

elöterjesztő

, Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület a kommunizmus által meg-
hurcolt családok emlékére emléktáblát kíván állítani, az alábbijavasolt
szöveggel:

A KOMMUNIZMUS ENDRÖDl ÜlDÖZÖTTEl ELÖTTTISZTELEG
A HELYBEN ÉLÖK ÉS ELSZÁRMAZOTTAK

MEGTARTÓ EMLÉKEZETE

Az emléktáblát az endrődi községháza falára helyezzük, s felavatá
sára a 2011.1 0.23-i ünnepségen kerül sor.

Kérjük, hogy akinek lehetősége van, anyagilag támogassa az em
léktábla felállítását!

Atámogatás módja: -
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél személyesen, banki

átutalással, vagy postai úton, az alábbi cím és számlaszám feltünte
tésévei:

Endrődiek Baráti Köre Egyesület 53200015-11044028
Kérjük, hogya közleményben tüntessék fel az adomány célját az

"Emléktábla" kifejezés bejegyzésével.

Az emléktábla felállítása után a Városunk c. újságban nyilvánosan
elszámolunk a befolyt összeggel.

Atámogatást előre is tisztelettel köszönjük!

Endrődiek Baráti Köre Egyesület Elnöksége

Mint mostani Városunk újság "Ragyogj, ragyogj" cikkében is láthatjátok,
a Kommunisták tettei egy igen széles, de jól meghatározott körre terjedtek ki
rendkívül durva és embertelen módon. Ez a réteg az úgynevezett KULAK
bélyeget viselte. Az általuk elszenvedett eseményeket nyugodtan nevezhetjük
Kulák Vészkorszaknak vagy Kulák Golgotának.

Tehát úgy érezzük, hogya tervezett tábla szövegében illik pontosabban
megnevezni, kik is voltak az "Üldözöttek'.', és üld?zés~k ellenére ner;' hunyt ki
szívükböl a szülöföld szeretete, tettük mllyen szepet es maradandot alkotott.
Az utókornak is bővebb információval kellene szolgálni, mi is történt Endrő
dön akkoriban.

Tehát a következö szöveg javaslatot terjesztjük elő, mint egyik lehetséges
megoldást.

Budapest, 20 ll. július 25.

Szabó Béla
Vez. tag; elöterjesztö és kutató

Kedves Barátaink!
A tavaszi közgyűlésünkön (20 ll. III. 26.) adtuk elő azt a javaslatunkat,

hogy tábla örökítse meg a Kommunista diktatúra által üldözött, endrődi

"kulákok" iránt megnyilvánuló tiszteletét az utókornak. ..
Ezen üldözöttek+családtagok száma kb. 1000-re teheto
Továbbá azt is javasoltuk megörökíteni, hogy az e~üldözötte~ sZí~éből

a kitaszítás ellenére sem hunyt ki a szülőfóld szeretete es megalakították az
Endrődiek Baráti Körét.

Ezen javaslatokat igen nagy számban szavaztátok meg, amit hálásan
köszönünk.

Vezetőink az óvatosságot szem előtt tartva, az Önkormányzat felé egy
szűkebbre szabott szöveget terjesztettek fel, tekintettel lévén az esetlegesen
másként gondolkodók "érzékenységére". .. . .

A Város Képviselő Testülete 20 ll. máj. 26-i; 35. sz. hatarozataban )0

váhagyta a tábla elhelyezését, de nem kötötte ki, hogy mi legyen a tábla
szöveae. Fölállításának időponjául 20 ll. okt. 23-t jelölte meg.

T~hát lehetőségünk van a tábla szövegét úgy módosítani, hogy az pon
tosabban fejezze ki az akkor történteket, szélesebb kör véleményét tükröz
né -ami megnyugvást adna az egykori üldözötteknek, és jobban szolgálna
tanulságul az utókornak.

Az augusztus 20-i ünnep.ségen i~mét nép~s öss,zejövetelt .ta:t a Baráti
Kör. Ezen alkalommal szemelyesen IS lehet velemenyi nyJlvamtam, vagy
megbízni egy társaságot, akik összegezve a véleményeket, végleges szöve
get alkotnak.

Kérjük azokat, akik a tábla szövegével kapcsolatban írá.sban .szeret
nék véleményüket nyilvánítani, tegyék meg Javaslatukat az alabbl Clmekre
megküldve.

Tímár Imre elnök; 1022 Budapest, Eszter u. 8.1A; Tel:06-1-326-7567;
ti Jn arim rev(wgm ail.com

Szabó Béla vez.tag;lü22 Budapest, Fillér u. 93. T/F: 06-1-326-6753;
J2illtl@l:Qnline.hLl

Budapest, 20 ll. június 21. Öszinte baráti tisztelettel:
Szabó Béla vez. tag; a téma kutatója,

Hunyad Simon Péter Alapitó elnök, volt üldözött

A kommunizmus endrődi üldözöttei előtt tiszteleg a helyben élők és elszár
mazottak megtartó emlékezete.

Az 1950-es években, az embertelen "osztályharc" keretében, endrődi polgá
rok (kulákok) százaitfosztották meg vagyonuktól, börtönöztek be, többek
életét elvették. Az elüldözöttek szívében mindvégig élt a szülőföld szeretete,

ezért 50 évvel ezelött megalakították az
EndrődiekBaráti Körét,

mely jelenleg is eredményes munkát végez
városunk, Gyomaendrőd életében.

20 ll. október 23.
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'* "PARTNEROCK FESZTIVAL GVOMAENDROD
PARTNEROCK Fesztiváira július 15-17-ig a Bowling Treff Söröző

udvarára ismét városunkban látogattak a Rock legismertebb és legked
veltebb együttesei.

A Neoton együttes után közvetlenül Dr. Latorcai János, az ország
gyűlés alelnöke köszöntötte a szépszámú rock rajongókat, és átnyúj
totta Pataki Attilának, az Edda frontemberének, valamint Németh
Dezsőnek, a fesztivál házigazdájának 60. születésnapjuk alkalmából
az országgyűlés elnökének emlékplakettjét. Majd a hagyományoknak
megfelelően következett az Edda együttes, és a szokásos. évről évre
visszatérő vihar is, ami sajnos félbeszakította a koncertet. Szombaton
a Hooligans csapott a húrok közé, vasárnap pedig városunk kedvenc
zenekara, a Republic együttes zárta a lD. egyben utolsó PartneRock
Fesztivált.

Az elmúlt 10 esztendőben sok élményt, felhőtlen kikapcsolódást, el
települt gyomaendrődi fiatalok találkozóját is jelentette a rockfesztivál,
csak reménykedni lehet, hogy valami más néven a következő esztendő

ben is lesz valami hasonló rendezvény, és a bürokrácia nem szól közbe.

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étter
münkben 70 főig:

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren

~-~iJt.~~l::~z~~:::::::J dezvény lebonyolítását vállal
L juk a teljesen klimatizált Híd-

fő étteremben 160 főig.,
PPSZ~1(

Panzió és CEtterem
5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 6.

Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240
E-maii: feszekpanzio@mail.globonet.hu

www.feszekpanzio.hu

AGBO
ÁBVIIÁZ
Gyomaendrőd,Fő út 15.

Telefon: 06-20-9527-032 és
06-66-386-274.

Kedves vásárlóim!
Nyóri ajónlalaim:

• Szivattyúk, öntözötömlök, szórófejek;
• Fűnyírók, sövényyágók, bozótvágók;
• Permetezők, és alkatrészek; Láncfűrészek
• Vegyszerek, műtrágyák, növénytápok,

gyomirtók;
• Egér- és patkányméreg;
• Munkavédelmi bakancsok, cipők,

védökesztyűk
• Fóliák, zsákok, műanyag rekeszek;
• Légyirtók, szúnyoghálók;
• Virágcserepek, virágládák, virágföldek;
• Festékek, hígítók, ecsetek, csempera-

gasztók; .
• Szegek, csavarok, kéziszerszámok;
• Bográcsok, bogrócsállványok;
• Izzók, elemek, zseblámpák;
• Befözéshez üvegek; üvegtetök;
• Alu létrák; TItán silicon tömítök~ purhabok;

Vórom kedves vósórlóimal! ..
FARKAS MATE

VfÍROSU"K, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődiek Baráti Kőre Egyesület *
Főszerkesztő: Iványi László * Szerkesztőség címe: 5502 Gyomaendrőd, Fő út l. TeL, Fax: (66) 283-940 (20) 9457-843 varosunk@gmail.com *

Szerkesztők: Cs. Szabó István, Polányi Éva, Sóczó Géza, Dr. Szabó Béla, Dr. Szonda István * Lapzárta minden hónap 20. napján *
Felelős kiadó: Vaszkó András * Megjelenik minden hónap első hétvégéjén, Interneten minden hónap elsején *

MŰVELÖDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHFIl495/BÉ/1995. * HU ISSN 1586-3689 * készült: (70) 566-39-88
Interneten: http://www.szentgellert.hu * E-maiI: varosunk@gmail.com
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KO AETilIoA tartalomból:

Ragyogj, ragyogj, csillagom V.- 16.
oldal - Az '50-es évek üldözöttjei...

Rendezvénynaptár - 8. oldal

Cserkészjellegű tábor - 2. oldal

SZENT ISTVÁN NAPJA - 20. oldal

4. Önérzetes magyar: Aki legjobb
tudását, egész munkaerejét kész
áldozatul hozni a népi és nem
zeti közösségünk érdekeiért, az
magyar lett, idegen származása
ellenére is. De, aki megfeledkezik
sok-sok kötelezettségéről a népi
és nemzeti közösség iránt, az ide
gen lett, árulója a nemzetnek, ha
mégoly magyar származású is!

Vezetői: Páter Kerkai Jenő jezsuita
szerzetes, dr. Farkas György jogász, és
Ugrin József színész.

Katolikus Agrárifjúsági Legényegy
let: a KALOT helyi szervezete

- Egyházi elnöke mindig pap.
- Világi elnöke választott földműves

fiatal, rendszerint népfőiskolát vég
zett parasztlegény.

- Vezetőségét a közgyűlés paraszt if
jakból választotta.
Fővédnöke a mindenkori megyés
püspök.

- A helyi egyletvezető legényeket ön
kéntes jelentkezés és egyházközségi
ajánlás alapján tanfolyamokon ké
pezték.

A KALOT, alig egy évtizedes fennál
lása alatt országos népmozgalommá fejlő

dött, félmillió taggal, 5000 helyi csoport
tal, húsz népfőiskolával.

Endrődön .
1937-ben a!a- folytatasa 14. oldaloH

Szerkesztő

KALOT:
Katolikus Agrárifjúsági Legényegyle

tek Országos Titkársága (1935)
Katolikus Agrárifjúsági Legényegyle

tek Országos Testülete 1938. okt.-I946.
júl. 4.;

Célját 4 jelszóban foga!mazták meg:
l. Krisztusibb ember: az ember

anyagi és szellemi igényeinek fel
ismerése és kielégítése mind az
egyház, mind az állam egyik leg
főbb feladata: "a munkás méltó a
maga bérére" (Evar;gélium)

2. Műveltebb falu: az általános és
szakműveitség emelését, a hagyo
mányos kultúra ápolását jelentet
te.

3. Életerős nép: a gazdasági élet fel
tételeinek biztosítása (tisztességes
bér, földbérlés lehetősége, bolgár
kertészet, termények szövetkezeti
értékesítése, stb.)

Kedves Olvasók' A Rózsahegyi Napok
alkalmával - május 13-15 - ünnepeltük
a Ligeti iskola fennállásának ötvenedik
évfordulóját. Az ünnepség alkalmával be
mutatott PowerPointos előadást közöljük
most. Az iskola eredetileg KALOT népfőis

kolának indult, ezért az előadás a KALOT
bemutatásával kezdődik. Köszönet az
anyagért Ladányi Gáborné ny. igazgató
asszonynak.

IN MEMORIAM 
családi találkozók - 4-5. oldal
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

MEGHÍVÓ

FELHívÁs

Az Öregszőlői Körzet hét iskolájának Tanulóihoz, Taní
tóihoz és Hozzátartozóikhoz!

TANYA ELADÓ!
Endrődön (Kocsorhegy) V. k. 57. sz. Lakás céljára és

állattartásra is alkalmas. Telek: 500 négyszögöl.
Villany' és vezetékes víz van. 200 m-re a kövesúttól.

Erdeklődni a 66/282-292-es telefonon

Szijártó Szilvi
cserkész

Cserkészjellegü tábor Vámosmikolán

Már kilenc éve hagyománnyá vált, hogy egy hetes tábor kerül
megrendezésre Magyarország valamely pontján. Idén a szlovák-ma
gyar határ közelében lévő Vámosmikolára látogatott el 25 gyermek 4
kísérővel együtt.

Augusztus 8-án, hétfőn reggel mindenki izgatottan várta a talál
kozást a régi barátokkal, ismerősökkel. Négy óra hosszú vonatozás és
buszozás után végre megérkeztünk táborozásunk helyszínére. ahol a
gyönyörű Játvány mellett kitűnő szállás fogadott minket, melyet rög
tön birtokba is vettünk.

Második nap Zebegénybe látogattunk el. ahol Sármai Endre. a
tábor régi "vendége" kalauzolt el minket szebbnél szebb helyekre. Sé
táltunk a Duna-parton, megnéztük az ún. "szlovák házakat'; a község
legelső templomát, mely a Kálvária-domb sziklájába lett bevájva. A
helyi plébános bemutatta nekünk az ismert építész, Kós Károly ter
vei alapján Havas Boldogasszony tiszteletére épített templomot, majd
megcsodálhattuk a kiemelkedő ipari műemléknek számító hétlyukú
völgyhidat. Ezután megtekintettük a híres festőművész, Szőnyi István
emlékházát, s megnéztünk egy rövidke filmet is alkotói munkássá
gáról. Napunk legérdekesebb részének a hajózástörténeti múzeum
számítolt, hiszen itt olyan dolgokat is megtudhattunk, illetve meglát
hattunk, amik igazi kuriózumnak számítanak. Ilyenek voltak a kézzel
készített egyedi hajó makettek vagy a törzsi totemoszlopok.

A következő két napot a szálláson töltöttük. Kézműveskedtünk,

sportoltunk, s egyik társunk csillagászati előadásait is meghallgat
tuk. Csütörtökön Bagi László. a Videókrónika munkatársa látogatott
el hozzánk, hogy megörökítse a tábor egy napját, a reggeli tornától
kezdve az őrsök versenyéig. A nap folyamán megemlékeztünk a cser
késztábor megálmodójáról, v. dom. Csörghe Géza bácsi ról.

Utolsó nap Nagybörzsönybe túráztunk, ahonnan kisvasút vitt föl
minket Nagyirtásra, ahol élveztük a természet kőzelségét. Még aznap
délután megtartottuk a cserkészpróbát, melyen mind a hatan sikere
sen helyt álltunk, így az esti tábortűz alkalmával cserkésszé avattak
minket. Az utolsó este folyamán az is kiderült, hogy ki kinek volt az
őrangyala, a tábor méltó lezárásaképp pedig a "búcsúfonál" segítsé
gével mindenki elmondhatta mi tetszett neki legjobban a hét során.

Ezúton szeretném megköszönni a többi táborozó nevében is
Ungvölgyiné Zsuzsi néni segítségét, hogy minden nap tinomabbnál
finomabb ételekkel kényeztetett minket. Köszönjük a Templomos Lo
vagrendnek és a Templárius Alapítványnak a hozzájárulását, illetve a
mezőtúri Nagyboldogasszony Plébániáról küldött pályázaton keresz
tül a Szeged-Csanádi Egyházmegye anyagi hozzájárulását, támogatá
sát. Köszönjük továbbá Bea néninek, Géza bácsinak és János bácsinak
a segítségét, és törődését. Szeretném kiemelni Vaszkó Imre bácsinak a
felajánlását, aki az Endrődi Vadásztársaság elnöke, továbbá a szülők

nek a nagylelkű anyagi és természetbeni segítségüket.
Remélem a jövőben is eltölthetünk együtt egy eseménydús, szép

hetet.

Pésó Béláné Fekécs Irma nyugdí
jas pedagógus

5502Gyomaendrőd, Polányi u.23.
06-20-9990423

Vaszkó Sándorné s.k.
egyesületi elnök

Segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük!

Jótékonysági bál
" Egy gyomaendrődigyermek gyógyulásáért "

Az "flet Másokért" kb. Egyesület felhívást tesz közzé vacso
rával egybekötött jótékonysági bál megrendezéséről, melynek
teljes bevételét egy gyomaendrődigyermek gyógyulására ajánl
ja fel.

Helye: Katona József MűvelődésiKözpont
Ideje: 2011. szeptember 8. (csütörtök), 18 óra
Zenét szolgáltat: Kocsis János (Beregsurány)
A részvétel díja: 2.000,- ft/fő (mely a vacsorát foglalja magá

ba) és egy tombolatárgy
Jegyek csak elővételbenkaphatók a volt OTP melletti Köny

velőirodában (Vaszkó Sándorné, 20/370-4615) 2011. szeptem
ber 5-én 18 óráig.

Ugyanitt felajánlásokat is szívesen fogadunk.
Fővédnök:

Vádi. András Polgármester Úr
Védnökök:
Dankó Béla Országgyűlési Képviselő Úr
Erdős Norbert Kormánymegbízott Úr
Aki anyagilag szeretne segíteni, az a következő címen teheti

meg:
".tlet Másokért" kb. Egyesület "Gyermekeinkért" alszámla
K&H Bank 10402245-50505148-49571015
Gyomaendrőd,20 ll. augusztus 25.

Az Emlékk9nyvek készítéséhez írott és képes anyagot ké
rünk mielőbb: Eletrajzot, visszaemlékezést, fényképet, csoport
képet, tablót.

A támogatást köszönettel vesszük:

Emlékmise Endrődön a Szent Imre Katolikus Templomban
2011.09.24-én szombaton délelőtt 10órakor. Az Emlékoszlop
Újraszentelése Öregszőlőbena Szent Imre Iskolánál délelőtt! l
órakor.

Az endrődi ligetben jó állapotban lévő 3 szoba összkomfor
tos ~aládi ház melléképülettel eladó. (Marci bácsi háza)

Ar megegyezés szerint. Tel.: 06 30 /2279135

Alt Jánosné Salamon Terézia
nyugdíjas pedagógus

• . 5502 Gyomaendrőd. Toronyi
u.2l. 06-66-284 538

3 hektár zseberi szántó a Simai
Körösparton - 100 m-re villany -

családi okok miatt ELADÓ.
É~'deklődni: 06 70- 566-3988 számon lehet.

Eladó
- Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
- szőlőprés. bc:roshordók, traktor pótkocsi

Erdeklődni lehet az endrődi plébánián:
Gyomaendrőd, Fő út I. TeL: 20/9457-843 vagy 66/283-940
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Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. II. félévi me
nedzsmentjéről

Eredeti Módosított teljesítés Teljesítés/mó-
előirányzat. előirányzat dosított e. %

4.026.207 4.229.159 1.470.200 34,76

Eredeti Módosított teljesítés Teljesítés/mó-
előirányzat. előirányzat dosított e. %

4.026.207 4.229.159 l. 315. 067 52.97

A bevételek teljesülése első félévben időarány alatt alakult.
A helyi adóbevételeknél a teljesítés 42%-az a tervezetthez ké

pest. Az előző év hasonló időszakáhozez az arány 48% volt. A tava
lyi rossz gazdasági év az iparűzési adó tekintetében érezteti hatását
a szeptemberi adóelőlegek nagyságánál is. Amíg 2010. évben 160
millió Ft. volt az esedékes iparűzési adó adóelőleg összege, addig
2011. évben összesen 110 millió Ft.

Valamennyi adónem tervezett bevétele csak feszített behajtási
tevékenységgel teljesíthető.

Önkormányzat kiadásai'

A vizsgált időszakban a kiadások, ezen belül a működési, felújí
tási és felhalmozási kiadások az időarányosnak megfelelően telje
sültek. A megvalósult felújítási és fejlesztési kiadások finanszírozá
sára a kötvényből 100 millió Ft került átvezetésre.

zettség vállalások, év közben hozott döntések megjelenése, a pénz
maradvány beépítése.

A költségvetés I. félévi alakulása:

Önkormányzat bevétele

A közoktatási intézmények tanévenként egy alkalommal köte
lezhetőekarra, hogy tevékenységükrőlátfogó beszámolót adjanak a
fenntartónak. A beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai
ellenőrzést, illetve egyben önértékelés is, a pedagógiai programban
megfogalmazott célok, feladatok eredményességét elemzik.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi
Szociális Gondozási Központ, valamint a Térségi Humánsegítő
Szolgálat 20ll. évi I. félévi költségvetési beszámolója

Napirendi pontok:

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Térségi
HumánsegítőSzolgálat beszámolói a 2010/2011-es tanévről

A Kistérségi Társulás közös döntéshozatal végett 2011. augusz
tus 25-én, 13 órai kezdettel

Gyomaendrődöna Városháza Nagytermében együttes ülést tar
tott.

hogy mirőldöntött a Képviselő-testület augusztus hónapban

Az idei év nyári szünetében, (július hónap) több alkalommal is
összehívta a Polgármester a Képviselő-testületet.

Ennek oka: A szociális foldprogram működtetésénektámogatá
sára pályázat benyújtása, a Gyomaszolg, valamint Gyomaközszolg
Kft ügyvezető igazgató álláshely betöltésére benyújtott pályázatok
tárgyalása, a Fő út 85. szám alatti óvoda tartós bérbeadására beér
kezett pályázatok elbírálása.

A Társulási megállapodás szerint a közösen fenntartott intéz
mények költségvetési beszámolói Gyomaendrőd Város Önkor
mányzat Képviselő-testületeköltségvetési beszámolóinak részét ké
pezik. Annak előkészítéséheza tagönkormányzatok szükség szerint
adatokat szolgáltatnak, valamint a beszámolók elfogadásához a tag
önkormányzatok Képviselő-testületeinekegyetértése is szükséges.

Támogató Szolgálat pályázat-benyújtási szándéka

2009. január l. napjától a fogyatékkal élők megsegítésére szol
gáló Támogató Szolgálat működtetése az állam által ellátandó fel
adat. Működtetésükpályázati úton valósulhat meg. A 2008-ban kö
tött 3 évre szóló finanszírozási szerződés 20 II decemberében lejár.
A zavartalan működés biztosítása végett új pályázat benyújtása vált
esedékessé.

A pályázat célja:
Városunkban fogyatékkal élők intézményekbe történő szállítá

sa, személyi segítségnyújtás önálló életvitelük fenntartásához.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához elvi támogatást

biztosított.

2011. augusztus 25-i ülés tartalmából:

A polgármesteri beszámolóból megtudhattuk, hogy az idei nyá
ron is sok rendezvény történt városunkban, ami népszerűsíthette

településünket országszerte. A teljesség igénye nélkül néhány, ran
gos esemény:

Partnerock Fesztivál, VW bogarak találkozója, határon túli ke
rékpártúra, babfőző verseny, augusztus 20-i Nemzeti Onnep, hagyo
mányos Nemzetközi Halfőző Verseny, Cibere gyermeknap, Ottawai
Magyar Kórus városi műsorai.

GyomaendrődVáros 20 ll. évi költségvetésének első féléves tel
jesítése

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetését két alkalommal
is módosította. Ennek oka a tartalékban szereplő tételek beépítése
a megfelelő helyre, az eredeti költségvetésben nem szereplőkötele-

GyomaendrődVáros Önkormányza2008. február 27-én 6. 316.
OOO CHF értékben 10 éves futamidőre kötvényt bocsátott ki.

A kötvény törlesztését 20 ll. március 31-én, kezdte meg. A
kötvényforrás a vizsgált időszak induló napján -2011. ápr. l. - fo
rintban kifejezve 844 millió Ft. volt. A kötvényforrásból az önkor
mányzat 2011. év második negyedévében 50 millió Ft-ot használt
fel fejlesztési céljainak megvalósítására.

2011. április l-jén és június 30. közötti időszakban realizált ho
zam összege 6 millió Ft volt.

A 2011. június 30-án MNB középárfolyam (219,92) alapján a
kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege
1.389.014720 Ft.

Az Erzsébet liget természetvédelmi védettségének feloldása

GyomaendrődVáros Önkormányzat tulajdonában van az Er
zsébet liget. A településrendezési terv szerint zöldterület, illetve
közpark rendeltetésű,helyi jelentőségű védett természeti terület be
sorolású. A természeti területek védetté nyilvánításáról egy 2003-as
önkormányzati rendelet gondoskodik. Faállományát változatos fa
jok alkotják, leginkább kocsányos tölgyek, de megtalálható itt vörös
tölgy, vadgesztenye, magas kőris, hárs, fekete dió, stb.

Gyoma első községi parkját l892-ben alakitották ki, melynek
főbb útvonalai, növénycsoportjai, napjainkban is megtalálhatók.
A ligetet Lajossy János tervezte. A munkálatok l892-ben kezdőd

tek, és a terület része annak a történelmi parkhálózatnak, amelyet a
meggyilkolt Erzsébet királyné tiszteletére hoztak létre országszerte.

A közpark beépíthetősége legfeljebb 2%-os, 4, 5 m magassá
gú lehet. Jelenlegi állapotában a liget egy igen költséges felÚjításra
szorulna, illetve lehetséges még a védettség feloldatása is. Ehhez
azonban el kell készíttetni a természetvédelmi szakmai indoklást,
amelyre viszont a költségvetésből forrást kell biztosítani.

A Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizott
ság nem javasolta a Képviselő-testület számára a természetvédett
ség feloldását, illetve javasolta a ligetben folytatható szabadidős te
vékenységek felülvizsgálatát.

A Képviselő-testület elfogadta a döntési javaslatot.
Lehóczkiné Timár Irén

Képviselő
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Eszter és Mária
1969.
~

Giricz László
dédunoka - a találkozó egyik szervezője

leánygyermekük született.
Közülük már csak egy él. Irén. aki jelen volt a találkozón.

Vince (1893-1915) - huszár volt, és Galíciában halt hősi halált.
Ismeretlen helyen nyugszik

Tarnopol közelében. Ö még nőtlen volt.
Mária (1895-1980) - 9 gyermeket neveltek fel. I fiút és 8 leányt,

akik fól<ént pedagógusok
lettek. Férje. Tímár Mihály Endrődön. ő pedig Gyulán van elte

metve. Leányaik közül Irén. Klára és Lujza voltak jelen a találkozón.
Éva betegsége miatt nem tudott eljönni. Édesapjuknak, Tímár Mi
hálynak (1887-1942) jelentős volt közéleti tevékenysége. Dalárdát is
vezetett és erőssége volt a hazafias nevelés.

Eszter (897-1973) - 6 gyermeket neveltek fel. 1 leányt és 5 fiút.
- Újkígyóson van

eltemetve. Unokái közül sokan eljöttek Endrődre.

A találkozó a Dombszögön folytatódott. ahol egy 40 perces
családi emlékező filmet láthattak a résztvevól< sok archív képpel és
hangfelvétellel. A legrégebbi hangfelvételt Dr. Deme László nyel
vész professzor készítette Tímár Miklós dédna8'Japámmal 1964-ben.
amelyen véletlenül én is jelen voltam. Professzor úr éppen a találkozó
előtt néhány nappa! hunyt el. Rövid bemutatkozás következett ez
után a családok részéról, hiszen sokan csak most találkoztak először

egymással. A finom ebéd után folytatódtak a kötetlen beszélgetések
egészen késő délutánig. A Tímár testvérek sírjára és a világháborús
hősi emlékműre megemlékező koszorút helyeztünk el. Külön kö
szönjük a sok finom süteményt. amit a rokonok hoztale

Köszönöm szervező társamnak. Fülöp Imréné Katóka néninek az
áldozatos és lelkes munkát. Örömmel töltött el minket, hogy - a visz
szajelzések szerint is- ilyen szépen sikerült összehozni a nagycsalá
dot.

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kaccl~ás, lelki I<ába-kő ...
lsten áld/oil l Tc légy végső álmunk,
s ivadékuinkba szebb Jövő!

Tímár Máté

Szülőföld Bölcső, majd koporsó l

Sdrk(,illd~ d né~y égt,íj klől l

!\nYdnyclvcJ billyogkénl jelöli
Tc Vd~;y il téli hó s a tdvJszi zölJ,

Sokan meglepődtek. amikor hírét vették. hogy 100 éves házassá
gi évfordulós megemlékezést szervezünk. Ilyenról még nem hallot
tak. Nos. ez volt az a szép. kerek évfordulós alkalom. amikor ismét
találkozhattak egymással a Tímár család tagjai, leszármazottai. 1999
ben Endrődön és 2000-ben Tarcalon volt már hasonló összejövetel.
Napra pontosan 100 évvel a találkozó előtt. 191 I. június 19-én es
küdtek örök hűséget egymásnak Zelinka János plébános előtt Tímár
Miklós és Liziczai Mária. valamint Tímár Miklós húga. Tímár Mária és
Tímár Mihály kántortanító.

Az esemény 10 órakor hálaadó szentmisével kezdődött. Itt talál
kozott a közel 80 főnyi rokonság, akik az ország különbözőrészeiból
jöttek Mosonmagyaróvártól Tarcalon át Gyuláig.

Iványi László plébános úr röviden ismertette a családfát.
A testvérpár szülei: Tímár Károly (1867-1906) és Iványi Francis-

tOO ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ

ka (1867-1953). Franciska mama igazi család összetartó személyiség
vclt. A iegnehezebb idól<ben is (pl. 2 katona fia elvesztése. ro~án

és orosz megszállás) átsegítette derúlátása. vidám természete. Ok a
régi szarvasvégi temető szélén nyugosznak. de sírjuk felett már több
mint 40 éve szántanak. vetnek.

6 gyermeket neveltek fel (sorrendben):
Miklós (1887-1971) - 3 fiú és 3 leánygyermekük született.
A 40-es évek végétól a Népház mellett, a Szent Antal utcában

laktal<. Egyházközségi képviselő is volt. Endrődön nyugszik. Gyer
mekei közül még Anna él. aki Kecskemét mellett. Városföldön lakik a
fiánál. és most töltötte be 97. életévét.

Lajos (1889-1917) - hősi halált halt Bukovinában, és a czernovitzi
temetóoen nyugszik. ahol

két katonatestvére. Miklós és Károly temették el. Egy lánya volt
- Krisztina.

Károly (1891-1954) - Hunyán laktale és ott is van eltemetve. 3

Kedves Olvasók! E havi számunkban rendhagyó módon nem egy elhunyt
jeles személyről emlékezünk meg, hanem két nagy családi találkozóról szá
molunk be. Az ősök emlegetése és tisztelete emelte e két idén nyári családi
találkozót az In Memoriam rovatunkba.
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Baloldali kép:
Varjú József t 1912
Giricz Borbála t 1915

Jobb oldali:
Varjú és Örlős Varjúfalván
2006. nyár

A VARJÚ NEMZETSÉG
ELSŐ ENDRŐDI TALÁLKOZÓJA

A meghívóban olvasott idézettel zárom soraimat"Mert a fának van
reménysége: ha levágják, ismét kihajt. És a hajtásai el nem fogyna:(. Egé
szen addig, amíg egészségesek a gyökerei" (Jákob könyve).

Hanyecz Béláné Valika és Ladányi Gáborné 2011. augusztus 14-én
vasárnap egy nagyon szép, emlékezetes nappal ajándékoztak meg ben
nünket: a VARJÚ nemzetség első endrődi találkozójának megszervezé
sével.

A találkozó 10 órakor, az endrődi Szent Imre Római Katolikus Temp
lomban megtartott szentmisével kezdődött. Öröm volt látni, hogyan
teltek meg sorra a templom padjai a Varjú család megjelent tagjaivaL
Közösen imádkoztunk az elhunyt ősök lelki üdvéért, az élők számára pe
dig égi áldást kérve. Iványi László tb. kanonok, plébános úr szentbeszé
dében a családi összetartozás fontosságáról, a családi kapcsolatokban
kialakuló szeretet emberformáló erejéről beszélt.

Mise után átsétáltunk a Hídfő étterembe (Dombszögre). Itt kiállítás
várt bennünket: régi családi dokumentumokmásolatait, képeket, a Var
jú család címerét, családfák ábráit tanulmányozhattuk. Közben rokoni
találkozások sok-sok örömét élhettük át.

A közeli rokonok együtt, egymáshoz közel foglaltunk helyet, egy
szerűsítve ezzel a bemutatkozást. Kiderült, hogy többen végeztek csa
ládfa-kutatást. Ezek közül két, vetítéssel szemléltetett beszámolót hall
hattunk: Dr. Örlős László (Varjú Péter veje), a középkori Magyarország
híres Varjú nevű családjait mutatta be, 1200-tól. Ladányi Gáborné (Varjú
Margit) az 1730-as endrődi letelepedéstől napjainkig vezette le a Varjú
nemzetség néhány ágát. Előadásában valószínűsítette, hogy az Endrö
dön élő Varjú nevű családok közös ősei Varjú István (szül.:1750) és Knap
Mária lehettek. A családkutatással kapcsolatban felhívta a figyelmet az
egyházi anyakönyvek internetes elérhetőségére is. Az előadások után
a családok bemutatkozása közvetlen, derűs hangulatot teremtett. A
finom ebéd elfogyasztása után szabadon, egyénileg folytatódott a be
szélgetés és ismerkedés a távolabbi rokonokkal.

A nap igaz szeretettel telt el. A rendezvényen 87 családtag vett részt
az ország különböző részéről érkezve. A vidékieknek köszönjük, hogy
eljöttek, s együtt lehettünk. Reméljük, lesz folytatás, s elkészülhet a Vaí
jú nemzetség nagy családfája, amelyen mindenki megtalálhatja a saját
helyét!! Köszönjük ezt a szép napot! Akik ott voltunk, jó hírét visszük a
rendezvénynek.

VARJÚ NEMZETSÉG TALÁLKOZÓJA ENDRŐDÖN

2004-ben az egyik kedves rokon, akivel második unokatestvérek
vagyunk, megkért, meg tudom-e csinálni a nagyapám leszármazott
ját a jelen idŐig. Három nap múlva kész voltam, és átadtam neki. Ö
volt Harnos Vince, aki könyvbe köttette a Harnos és a Varjú család
történeimét 1600-ig, amely Erdély területére vezethetővissza.

Ezen családfánk 170 körüli név szerepe, amit a nagyszüló1< 50
dik házasságuk alakalmából készült fénykép alapján állítottam össze.
Ebből sok fénymásolat készült. Igyekeztem minden kedves ro~ont

megajándékozni vele. Eljutott Varjú Péterhez is. Az ő veje Dr. Örlős
László messzebb jutott a kutatással egészen I 300-as évig a Varjú név
eredetéig.

Burlai Miklós I 355-ben adománybirtokként megkapta Burló köz
ség felét fia, László Varjúfalvát I. Lajos királytól. Innen ered a Varjúfal
vi Varjúnév. Varjúfalva megtalálható a mai Szlovákia területén közel
a lengyel határhoz SlULANY helység névvel. Majd Abaúj-Zemplén
megyébe költöztek Mátyás király korában Varjú Pál a siroki vár kapi
tánya volt. ott van eltemetve.

Varjú György Bátori Gábor katonája lett 161 l-ben kapta Nesta
község felét. Fia, Varjú Gáspár neje Deák Kata már Sáránd (Sas faluba)
élt. Itt született Varjú András 169O-ben neje Fekete Kata. l 730-ban
települte~_Endrődrea két fiával Varjú György I 758-ban a község bí
rója lett. O utód nélkül halt meg. I Varjú István neje Knap Mária az ő
házasságukból származik ezen vidéken a népes Varjú család.

Az én dédnagyapám már V. Varjú István gyermeke Varjú József
neje Giricz Borbála (ő születési évük 1839).

Három fiúk született: Elek, József, Dávid.
Varjú Dávid volt az én nagyapám. Az ő családja volt a legnépe

sebb. Kilenc gyermek felnőtt, ebből három férfi és hat nő.
A mi családunk annyira elnŐiesedett, kellene egy kis fiú, hogy a

Varjú név tovább éljen.
Megérett már az az idő, hogy nem családi találkozót szervezünk.

Ki kell bővíteni nemzetség találkozóra. Legyen még Varjú néva ro
kon~gba.

Igy a Család éve alkalmából 20 II. augusztus 14--én megrendez
tük a Varjú nemzetség találkozót. Délelőtt 10 órakor ünnepi mise volt
az endrődi Szent Imre Katolikus Templomban. Iványi László tb. kano
nok plébános szavait idézve"Családokból tevődikössze a nemzet. A
mi gyökereinek, a mi történelmünk. A mi gyerekeink, a mi jövőnk".

Mindenki meghatódva hallgatta.
A Dombszögi vendéglóben folytatódott az ismerkedés. Annak az

volt az érdekessége, hogy sokan 30-50 évig nem látták egymást,
így következett a rácsodálkozás. A szervezésben az volt a legszebb,
hogy 90-en hálálták meg azzal, hogy eljöttek, és örültünk egymás
nak.

A köszöntőt én igen rövidre fogtam, ismerjétek meg egymást, és
utána szabad szeretni is egymást.

Ez után következett a történelem óra. Amit nem hallottunk az
iskolában: ez volt a Varjú család történelme, Dr. Örlős László kutatása Hunya Elekné (Varjú Marianna)
alapján.

Ladányi Gáborné Varjú Margit elkészítette a fiji:;gal:;;;:p;;:DZEl:!:miif:"::r>;l"""'--~""""'-:~;:;:;-;-;::-;:~~=TI Felső kép:

családfáját és levetítette. BECNY' U·RAD " Községháza, Varjúfalva,
A háttérben egy kis kiállítást csináltunk a Varjú 2006.

nemzetség örökségéból: Címer.
Ifj. Varjú István testamentuma Sig Endrőd. 27. STUrANY

august 1826.
Végrendelet 3 oldal=viselkedési jó tanács
Különböző családfa összekapcsolódás
ISTEN ÉLTESSEN BENNÜNKET NAGYOS soKA

IG ERÖBEN, EGÉSZSÉGBEN!
Jövő Évben többen örüljünk egymásnak!

Tisztelettel:
Hanyecz Béláné (Vali)

anyja neve: Varju Eszter •••M!I!!ll!!ll!l~
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SZEPTEMBERI ÜNNEPEK

Mikor teszi kötelezővé az Egyház a szentmisén való részvételt?

Az Egyház kötelezővé teszi a híveknek a szentmisén való részvételt
minden vasárnap és a parancsolt ünnepeken, és ajánlja, hogy más napo
kon is vegyenek részt rajta.

Endrőd

vasárnap: 8 és 18 órakor
Hétköznap reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Szeptember ll-én és 25-én vasárnap fél12-kor

Hunya
vasárnap: 10 órakor

Kedden, elsőpénteken és szombaton este 6-kor

Gyoma
A heti hirdetés szerint

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

HITTAN FELNŐTTEKNEKIV.

A hét szentség: 3. Az Eucharisztia szentsége II.

Miként van jelen Jézus az Eucharisztiában?

Jézus Krisztus egészen egyedülálló és máshoz nem hasonlítható mó
don van jelen az Eucharisztiában. Ugyanis igazán, val~ságosan és. I~ny:
gileg van jelen: testével és vérével, lelkével és istenségeveL Szentsegi n;o
don van jelen, azaz a kenyér és a bor eucharisztikus színel alatt az egesz
Krisztus: lsten és em ber.

3. szombat:
4. vasárnap:
5. hétfő:

7. szerda:
8. csütörtök:
9. péntek:

ll. vasárnap:
12. hétfő:
13. kedd:
14. szerda:
15. csütörtök:
16. péntek:
17. szombat:
18. vasárnap:
20. kedd:
21. szerda:
23. péntek:
24. szombat:
25. vasárnap:
26. hétfő:

27. kedd:
28. szerda:
29. csütörtök:
30. péntek:

Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
Évközi 23. vasárnap
Kalkuttai Boldog Teréz
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk
Kisboldogasszony
Claver Szent Péter áldozópap
Évközi 24. vasárnap
Szűz Mária szent neve
Aranyszájú Szent János püspök, egyháztanító
A Szent Kereszt felmagasztalása
A fájdalmas Szűzanya

Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök
Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító
Évközi 25. vasárnap
Kim Taegon Szent András és társai koreai vértanúk
Szent Máté evangélista
Pietreldnai Szent Pio szerzetes, áldozópap
Szent Gellért püspök, vértanú
Évközi 26. vasárnap
Szent Kozma és Damján
Páli Szent vince áldozópap
Szent Vencel vértanú
Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok
Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító

Mit jelent a transzszubsztanciáció?

Atranszszubsztanciáció aztjelenti, hogya kenyér egész szubsztanciá
ja Krisztus testének szubsztanciájává, és a bor egész szubsztanciája Krisz
tUS vérének szubsztanciájává változik. Ez az átváltozás az eucharisztikus
imádságban (a szentmise kánonjában) történik meg Krisztus haté~o~y

szavára és a Szentlélek tevékenysége révén. Mindazonáltal a kenyer es
a bor érzékelhetősajátosságai, azaz"az eucharisztikus színek" változatla
nok maradnak.

Megosztja-e Krisztust a kenyér megtörése?

A kenyértörés nem osztja meg Krisztust, teljesen és épségben van je
len mindkét eucharisztikus szín alatt, és azoknak bármely részében.

Meddig tart Krisztus eucharisztikus jelenléte?

Krisztus eucharisztikus jelenléte addig tart, amíg megvannak az eu
charisztikus színek.

Milyen tisztelet illeti meg az Eucharisztia szentségét?

Az Eucharisztia szentségét az egyedül Istent megillető imádással
(cultus latriae) tiszteljük mind az eucharisztikus ünneplésben, mind azon
kívül. Az Egyház ugyanis a legnagyobb ~on?dal őrzi a ~onszekr~lt Ostyá
kat, elviszi a betegekhez és azokhoz, akik keptelenek reszt venni a s~:nt

misén, kihelyezi a hívők elé imádásra, körmene~ek?en h~rd.ozz~..Hlv}a.a
hívőket a tabernákulumban őrzött Oltáriszentseg latogatasara es Imada
sára.

Miért húsvéti lakoma az Eucharisztia?

Az Eucharisztia húsvéti lakoma, mert Krisztus szentségileg valósítva
meg a maga húsvétját, nekü~k ajándék?zza te~tét és.vérét, ~ely~t ele
delül és italul kínál, s áldozataban egyesit bennunket onmagaval es egy
mással.

Mit jelent az oltár?

Az oltár magának Krisztusnak a szimbóluma, aki úgy van)elen, min~

föláldozott bárány (a kereszt áldozati oltára), s mint mennyei eledel, aki
nekünk ajánd~kozzamagát (eucharisztikus asztal-oltár).

Mikor kell szentáldozáshoz járulni?

Az Egyház ajánlja híveinek, hogyakik részt vesznek a szentmisén, kel
lően fölkészü[ten áldozzanak is. Kötelezően írja elő a szentáldozást leg
alább Húsvétkor.

Milyen feltételei vannak a szentáldozásnak?

A szentáldozásnak feltétele a teljes közösség a katolikus Egyházzal
és a kegyelem állapota, azaz a halálos bűntől való ment~ss~g tu.da~a.

Aki tudja, hogy súlyos bűnt követett el, annak meg .kell. gyo~nl~, m.lelo~

szentáldozáshoz járul. Fontos a lelki összeszedettseg es az ~mad~ag, :s
az Egyház által előírt böjt megtartása is, valamint a megfelelo ruhazat es
viselkedés a Krisztus iránti tisztelet kifejezésére.

Melyek a szentáldozás gyümölcsei?

A szentáldozás erősíti egységünket Krisztussal és az Ő Egyházával,
meg újítja és megőrzi a Keresztségben és a Bérr:nálásban ~a~ott kegyel
met, és gyarapít a felebarát iránti szeretetben. Mive! meg~r~.slt ~ szeretet
ben, eltörli a bocsánatos bűnöketés megőriza halalos bunoktol.

Mikor van lehetőségmás keresztények megáldoztatására?

A katolikus áldoztató megengedetten áldoztatja meg a keleti egyhá
zak tagjait, akik nincsenek teljes közösségben a katolikus E.gyházzal, vala
hányszor önként kérik és fel vannak készülve a szentáldozasra.

A többi egyházi közösségek tagjait katolikus ~ész~öl a~~or ~.zabad

megáldoztatni, ha azok súlyos szükséghelyzetben onkent kenk, fol van
nak készülve, és kifejezik az e szentségre vonatkozó katolikus hitet.

Miért az Eucharisztia"a jövendő dicsöség záloga"?

Mert az Eucharisztia elhalmoz bennünket az ég minden kegyelmével
és áldásával, megerősít a jelen élet zarándokútjára, s fölébreszti bennünk
az örök élet vágyát azáltal, hogy már. most .egyesít bennü~ket az !'tya
jobbjára fölment Krisztussal; a mennyei Egyhazzal, a Boldogsagos Szuzzel
és az összes szentekkel.

Az Eucharisztiában"mi egy kenyeret törünk meg, mely a halhatatlan
ság orvossága, ellenszer, hogy meg n~ haljunk, hanem mindig éljünk Jé
zus Krisztusban:' (Antiochiai Szent Ignac)
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Hírek a S ent G lIért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
KÖSZÖNTŐ AZ úJ TANÉV KÜSZÖBÉN

Szeretettel köszöntöm diákjainkat, szüleiket és kollégáimat a
2üllI2012-es tanévben. Mondhatnánk, hogy ez a tanév is olyan
lesz, mint az elöző, magam részéről ezt a véleményt mégsem osz
tom. Természetesen attól függ, hogyan közelítünk meg egy adott
feladatot: pozitívan vagy negatívan. Miről is szól ez?

Szeptemberben indul az iskola, amivel vége a szabadságnak.
Meghatározott napirend szerint kell megszerveznünk életünket,
beosztanunk időnket: komoly munka várja az oktatás mindhá
rom résztvevőjét: diákot, szülőt (őt közvetetten, gyermeke által) és
a pedagógust is. A megfelelő teljesítményeléréséhez szükség van
anyagi és humán erőforrásokbefektetésére. Ebből viszont nemcsak
a valóban sokba kerülő füzeteket, tankönyveket kell meglátnunk,
hanem az eredményt is. Természetesen ezt én sem láttam még ál
talános iskolásként, csak szüleim szigorú tekintetét éreztem: amíg
nem teljesítettem kötelességeimet, addig nem mehettem focizni.
Ezért igyekeztem minél hamarabb befejezni a tanulást - ami a mi
nöség tekintetében is kiemeit hangsúlyt kapott. A kellő motiváció
eléréséhez viszont elengedhetetlen a megfelelő háttér. Éppen ennek
hatására próbálom nlinden évben megteremteni az anyagi hátterét
annak, minél nagyobb esélyt adhassunk tanítványainknak. Ehhez
szükséges a tanulói környezet színvonalas kialakításának, valamint
a szabadidő megfelelő eltöltésének körülményeit is fejlesztenünk.
Éppen ezért került sor a nyári szünetben a tornaterem teljes körű

felújítására, és a főépületben az első emeleti folyosó renoválására.
Ami talán a belső munkálatoknál sokkal hangsúlyosabb: minden
osztályterembe beépíttettem az interaktív eszközöket, amivel ta
nítványaink nemsokára a tanórákon is találkozni fognak. Emel
lett - és ez már csak hab a tortán - szeptemberben "érzékeny"
búcsút veszünk a berregő becsengetéstől is, hiszen a diákok már
lágy dallamok hívó szavára kezdhetik meg tanulmányaikat. Amikor
mindennek elérésekor hálát adok a Jóistennek, talán sokak szemé
ben naivnak tűnök, magam részéről viszont mégsem érzem ezt egy
ügyűségnek, hiszen az anyagi háttér előteremtésekorbizony ezen is
el kell gondolkodnom. Ennél a pontnál viszont őszinte örömmel
tudom elmondani, hogy minden számlát ídőben sikerült kiegyen
lítenünk. Amikor egy ismerősöm megkérdezte, mégis hogyan sike
rült előteremtenem a gazdasági válságban is az anyagiakat, akkor
csak annyit válaszoltan:: igyekeztem megnyerően mosolyogni a
Jóistenre - a Jóisten pedig visszamosolygott.

A renováJási munkálatok és az oktatástechnológiai eszközök
viszont akkor nyerik el értelmüket, ha közelebb kerülünk értéke
inkhez, egyáltalán az értékek megismerésben és elsajátításában
megkönnyítik életünket, színessé teszik a sokszor szürke hétköz
napjainkat is. Ehhez kivánok sok sikert és a Jóisten kegyelmét az új
tanév küszöbén!

Lukács László
igazgató
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~I?enteIt élete~, olbolt $,trk,.,ti: SÓ"ó ®i,a

SZENT KOZMA ÉS SZENr DAMJÁN
Szeptember 26.
+Cirus, 303.

A keleti egyház
,-----------------, két n~ay szentjéró1

meglehetősen ke
vés történeti adat
áll rendelkezésünk
re. Az első hiteles
tanúságot Cirus vá
rosának püspöké
tól, Theodorétosztól
kapjuk, aki az 5.
század közepén úgy
emlékezik meg a két
szentról, mint a hit
jeles bajnokairól és
csodálatraméltó vér
tanúkról. Vértanúsá
guk a Diocletianus
féle üldözés idején,
303-ban történt, s
első templomuk a
sítjuk fölé épült. .

Tiszteletük elő-

ször vértanúsá-
1:--:..:=.... -=-1 guk helyén, Cirus

városában, majd
Justinianus császár hatására, aki súlyos betegségé
ből való gyógyulását a szent orvosoknak köszönhette,
a birodalom e~!,z keleti felében elteIjedt. Első római
templom1tkat l V. Félix pápa (525-530) építtette a Fó
rumon. Unnepük a 7. században került a liturgikus
könyvekbe, valószínűle.s e bazilika fölszentelésének
napjára, szeptember 21-re. Páli Szent Vince ünnepe

miatt 1969-ben egy nappal korábbra, szeptember 26-ra
helyezték át. A római kánonban velük zárult a fölsorolt
szentek sora.

Szenvedéstörténetüket elbeszélőlegendájuk szerint
Arábiában születtek és ikrek voltak. N~ay érdeklődés

élt bennük a tudományok, különösen az orvoslás tu
dománya iránt, ezért elhagyva szülőf6ldjüketSzíriába
mentek tanulni. :Mikor elvégezték a tanulmányaikat,
továbbmentek Kilikiába, és ott Egé városában teleped
tek meg. Mivel azonban keresztények is voltak, nem
csak orvosai, hanem apostolai is lettek a városnak..
Az emberek szeretetét azzal nyerték meg, hogy soha
nem fogadtak el semmi pénzt sem a gyógyításért, sem
a gyógyszerekért. N~ayon sokan tértek meg jósá.""ouk
és prédikálásuk hatására. Ezért, amikor a Diocletia
nus-féle üldözés vihara a keleti egyházat is elérte, a
helytartó, Lisias elsőkéntaz apostol- orvosokat állitot
ta bíróság elé. Mivel hitük megtagadására nem tudták
rávenni ó'ket, különféle módokon próbálták megölni
mindkettőjüket: először megkötözve a tengerbe vetet
ték, de a kötelékek a vizbenkioldódtak, és ó'k kiúsztal{
a partra. Ezután má,?"lyát gyújtottak alájul{, de a lán
gok nem érték óKet. Akimr oszlophoz kötötték óKet és
nyíllal lőttek rájuk, de a nyilvesszó1{ nem találtak soha
célba. Végül karddal oltották ki az életüket.

Konstantinápolyban épített bazilikájuk zarándok
hellyé vált, és az a hiilönös szokás alah--u..lt ki, hogy a
betegek a bazilikában aludtak, mert úgy tapasztalták,
hogy álmukban eljön hozzájuk a két szent orvos, és v~ay
meggyógyítja óKet, vagy néha egészen rendkívüli gyógy
módot java(3olnak, amelynek következtében késóbb va
lóban elnyerik gyógyulásukat. Ezekró1 a gyógyulásokról
a 6. századig visszamenőföljegyzések tanús~odnak!Az
orvosok, patikusok és orvosegyetemek védőszentjei.

2011. szeptember-októberi rendezvények

Gyomaendrődönés környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

IX. 07; Galaktika Baráti Kör Gyoma,
18-20 óra Katona József Művelődési Központ T/F66-283-524

IX. 10; Galaktika nap 2011 Gyoma, Bethlen Gábor Szakképző Isk.
14-19 óra 12 éves a galaktika nap Hősök u. 40.

IX. 16;17 ó-tól XXII. Kner Kupa Bridzsverseny Gyoma, Körös Étterem, Szendrei László,06-66-386-034
IX. 17; 9 ó-tól Nev.díj: Csapat: 5000Ft; Pár: 4000Ft; ifi:50% Szabadság tér 8. Ágoston István,06-70-2190-517

IX.17; 18óra Békés Megyei Szimfónikusok Gyoma, Molnár Borbála:T/F66-283-524
Kamarazenekarának koncertje Katona József Művelődési Központ 06-70-524-5983

IX.17; A Magyar Autosex tyúkgalamb fajtaklub Gyoma, Mirhóháti u. 11. TímárVince
fiatal kiállitása GazdakörSzékháza 06-70-535-9724

IX. 22; Autómentes nap, Európai Mobilitás Hét Részletek később Tóth Katalin
07-17 keretében 06-66-581-232

X.04; Állatok Világa, lovak, szürke és tarka marha, Gyomaendrőd, Rubin Panzió Ujlaki Szabolcs
10-17 óra Csacsi k, birkák, kecskék, emu, papagájok,stb. 5502 Il.ker.582. Szarvasi út, 2. km. 06-30-945-3750

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállal unk. Szerkesztőség
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Szeretettel várjuk a 2011/2012-es tanévben is
a szemlélődő érdeklődőket)

a kiváncsi játékos-kedvűeket)
a finom művészielkeket

és a vidám örökmozgókat
a

Városi Alapfokú MűvészetoktatásiIntézményben.

Választható művészeti iskolai képzésein k
a 6-22 éves korosztály számára:

zongora, hegedű) klasszikus gitár) furulya, fuvola, szaxofon)
balett) néptánc, kézműves, színjáték.

Új!
Indul Hevesi Imre Gitársulija Gyomaeildrődön!

Csak a Városi Alapfokú MűvészetoktatásiIntézmény tanulói
számára!

A program különleges és játékos módon oktat
kezdő, haladó, középhaladó, és "profi" csoportban (4-6-8 fő)

könnyíízenét, blues-t és népzenét megfizethetőáron.

Érdeklődni
a képzési kinálatról) térítési díjakról, kedvezményekről

az iskola titkárságán
a 66/581-830, vagy a 20/ 287-42-53 telefonszámokon)

vagy személyesen (Gyomaendrőd) Kisréti u. 27.) 1. emelet)
hétköznap 8.00 és 16.30 között lehet.

Jelentkezési határidő:
2011. szeptember 30.

BÁTHORI ISTVÁN KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Szerezzen érettségit munka mellett

DÉVAVÁNYÁN

A Báthori István Középiskola és Szakiskola Dévaványai
Tagintézménye felvételt hirdet a 2011/2012. tanévre

esti tagozatú gimnáziumi oktatásra!

Miért érdemes nálunk tanulni?

Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
Családi pótlék vehető igénybe

a jogszabályí előírásoknak megfelelően.

előzetes tanulmányok beszámításával
lehetőséget adunk a tanulmányi idő leröviditésére.

Beiratkozás helye és ideje
Általános Művelődési Központ 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.

20 ll. szeptember 05. hétfő 15.00 - 18.00
2011. szeptember 07. szerda 15.00 - 18.00
2011. szeptember 12. hétfő 15.00 - 18.00
2011. szeptember 14. szerda 15.00 - 18.00

Érdeklődni és további felvilágosítást kérni:
Dr. Ágoston Sándor tagintézmény-vezetőtől lehet:

Mobil: 00-36-30/527-9675, vagy E-maiI: agoston.sandor@dktv.hu
A beiratkozáshoz hozza magával iskolai bizonyítványait,

személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját1,

fvfolyamot csak kellő számú jelentkezés esetén indítunk.
www.bathorikozepiskola.hu

'. .' . AMIT iSTEN EGYBEKÖTÖTT... -,
. ... - - ~~

Augusztus 20-án szolgáltatták ki a házasság szentségét egymásnak
az endrődi templomban

Tóth Péter és Mikus Piroska.

Augusztus l3-án kötött házasságot az endrődi templomban
Ovcsarenkó Krisztián és Petrovszk.i Tímea.

Kívánunk mindkét párnak sok boldogságot, életükre Isten áldását!
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Polgári iskola évkönyv

20 ll. szeptember

Tisztelt OlvasóI
A tanévkezdés mindig fontos momentum volt az endrődi

családok életében is. A frissen beiratkozott tanulók egészen
új élethelyzetbe kerültek. A nagyobb gyerekek pedig újra az
iskolapadok léJFói lettek. A tájház rf#gi iratai között akadtam
rá az ENDRODI SZENT-IMRE ROMAI KATOLIKUS KOE
DUKAclÓS POLGARI FIÚ- ÉS LEANYISKOLA évkönyvére
1941-42. tanévről. A kiadványt Dr. Csókási Béla megbízott
igazgató szerkesztette. A nyomdai munkák Nádudvary Mi
hály nyomdájában készültek Gyomán 1942-ben. Az idézett
rész az iskola tájékoztatója volt az 1942-43. iskolai tanévre.
A közzétett rész a kiadvány 22. és 44-48. oldalain található.

"IX. Tájékoztató az 1942-43. iskolai évre"
"A jövő tanév megnyitása: A beíratásokat június 22-én, a

pótbeíratásokat szeptember hó 6-án és 7-én tartjuk.
A polgári iskola I. osztályába azok a tanulók iratkozhat

nak be, akik az elemi iskola IV. osztályát legalább elégséges
eredménnyel elvégezték, szeptember hó 15-ig 10. életévüket
betöltötték, de 13. életévüket még nem érték el.

Aki első ízben iratkozik be iskolánkba, a következő okmá
nyokat hozza magával: 1.) utolsó iskolai bizonyítványát, 2.)
születési anyakönyvi kivonatát (keresztlevelét), 3.) újraoltási
bizonyítványát. Aki járt már iskolánkba, csak tanulmányi érte
sítő könyvecskéjét hozza magával.

A tanév megnyitása szeptember hó 8-án.
A rendes tanítás kezdete szeptember hó 9-én.
Felvételi tantervkülönbözeti javító és magánvizsgálatokat

szeptember hó 1-2 és 3-án délelőtt 8 órától tartjuk.
Akik javítóvizsgálatokat tesznek, bizonyítványukat au

gusztus hó 15-ig adják le, ha nem akarnak tovább tanulni,
mert a kijelölt időben nem tesz javítóvizsgálatot, ha később

tovább akarnak tanulni, az osztály1 meg kell ismételnie.
Fizetendő díjak: A tandíj és mellékdíjak évi összege 44

pengő.

A nem katolikus vallású tanulók 69, ill. 88 pengőt fizetnek.
A tandlj részletekben is fizethető. Az I. osztályú tanulók

tanulmányi értesítő könyvecskére 70 fillért fizetnek.
Szegénysorsú és jó előmenetelő tanulóink tandíjkedvez

mény1 kaphatnak. Tandíjkedvezmény iránti kérésüket február
hó 15-ig tartoznak az igazgatósághoz benyújtani, amelyhez
szegénységi bizonyítvány1, vagy hatósági vagyontalansági
bizonyítvány1 kell csatolni.

Tandíjkedvezmény alapján a következő tandíjfizetési foko-
zatok vannak érvényben:

III. fokozat fizet 38 P-t.
II. fokozat fizet 32 P-t.
I. fokozat fizet 26 P-t.
T. fizeti a teljes díjat.
Felvételi, tantervkülönbözeti magán- és külföldi iskolából

való átlépés esetén teendő vizsgálatok.
a.) Felvételi vizsgálat. A népiskola V-VIII., vagy a mező

gazdasági mindennapos népiskola I-II. osztályát sikerrel vég
zett tanulók is felvehetők nyilvános tanulókul a polgári iskola
'i.-IV. osztályaiba, ha az utolsó két évet - az írás, ének és
testgyakorlás kivételével - minden tantárgyból legalább jó
eredménnyel végezték s az előírt felvételi vizsgálatot szept
ember hó 30-ig letették." (44-45. oldal)

"Tanfolyamok. Beíratáskor német társalgási tanfolyamra
lehet jelentkezni. A tanfolyam havi díja 2 pengő.

Felmentés egyes tantárgyak alól. A rendes tárgyak közül a
rajz-, kézimunka, az ének, a testnevelés gyakorlati része alól
felmentést nyerhetnek a tanulók. A gyakorlati rész a rajzban
a rajz.olás, az énekben az éneklés, a kézimunkában a kivitel,

a testnevelésben a gyakorlat. A felmentést a szülő szeptem
ber hó 20-ig írásban tartozik kérni, amelyhez hatósági orvosi
bizonyítvány1 kell csatolni.

Vidéki tanulóink szállásukat jelentsék be. Csak olyan he
lyen szabad szállást váltani, amely ellen a hatóság kifogást
nem emel.

Könyvsegély. Iskolánk segélykönyvtárából tankönyveket
kölcsönözhetnek növendékeink. Használati díj fejében min
den, könyv után 40 fillért szedünk.

Iró- és rajzszereket, valamint füzeteket senki se vegyen.
Ezekre nézve a szaktanárok adnak majd utasítást a tanév
elején.

Csak magyar gyártmányú tanszereket vásároljunk'
Hivatalos órák a nagyszünidőben minden csütörtökön dél

előtt 8-12 óráig." (46.0Idal)

"Az 1942-43. tanévben a következő tankönyveket hasz
náljuk;

I. osztály: Kis katekizmus, Pokorni: Bibliai történetek,
Prónay: Magyar olvasókönyv, Alszeghy-Sik: Magyar Nyelv
tan, Jármai Vilmos: Német nyel- és olvasókönyv, Kalmár
Varga: Földrajz, Szenes: Mennyiségtan, Dékány Mihály:
Növénytan és állattan, Móczár- Török: Mezőgazdaságtan,

Tiboldi: Módszeres énekiskola, Rendszeres földrajzi atlasz.
IV. osztály: Aubermann: Egyháztörténelem, Prónay: Köl

tészettan, Lomoschitz: Német nyelv- és olvasókönyv, Csóka:
Magyarország történelme, f):almár-Varga: Földrajz, Szenes:
Mennyiségtan, Janovszky: Asvány1an és vegy1an, Párdányi:
Egészségtan, Zibolen-Csók~: Közgazdaságtan, Lamács:
Háztartási ismeretek, Szuhács: Mezőgazdaságtan, Tiboldi:
Módszeres énekiskola, Rendszeres földrajzi atlasz." (48. ol
dal)

"A tanári testület névjegyzéke:
Dr. Csókási Béla államtudor, okleveles gazda, pedagógiai

vizsga, mb. igazgató
Hattyúffy Erzsébet rendes tanár, középiskolai történelem,

földrajz
Hollós István helyettes tanár, középiskolai történelem,

földrajz
Dr. Hunya Sándor rendes tanár, állami beosztott, bölcsé

szetdoktor, középiskolai történelem, földrajz, polg. iskolai ma
gyar történelem, kézimunka

Bagoly Margit okleveles tanítónő, ideiglenes óraadó
Csősz Mária Katalin okleveles tanítónő, ideiglenes óraadó
Kiss Sándor római katolikus hitoktató
Dr. Cseh József községi orvos, óraadó
Fehér Sándor római katolikus kántor" (22. oldal)

METÁLSTÜP
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
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetöség! Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!
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"Egy nyughatatlan cselekvő ember" - Papp Zsigmond önéletrajza IV.
"A negyedik polgárit Gyomán mint·

magántanuló végeztem el, s Gyulán vizs
gáztam. VERES Lajos tanító volt az okta
tóm. Tovább nem tanultam. Apámnak az
volt a számítása, hogy én segitek neki a
gazdaságban, s majd legyek az utódja.
Öcsém (Papp László) ellenben mindjárt
a gimnáziumon kezdte, majd egyetemre
ment és mérnök lett. Bár én is nagyon
szeretem volna tovább tanulni, de nem
lehetett. Elébb mindenáron a tengeré
szeti akadémiára szerettem volna menni,
de Anyám határozottan ellenezte. Majd a
"Teenikum Mittveida" -ba. Németország
ba akartam menni.

Később festő akartam lenni. Részben
oka volt ennek az is, hogyegészségem
gyenge volt. Nagyfokú vérszegénység
ben és tüdőgyengeségben szenvedtem.
A telet Abbáziában (megj. Adriai tenger
ma: Opatija), a nyarat több ízben a Ma
gas-Tátrában töltöttem. A hosszas józan,
mértékletes élet meghozta gyümölcsét.
Rendbe jöttem. Apám építtetett egy na
gyobb hizlaldát, s vett egy hentes- és
mészáros üzletet, abban voltam hét évig
ellenőr. A hizlaldába mindennap valaki
nek ki kellett menni a reggeli és esti ete
téshez, legtöbbször nekem, amíg csak
katona nem lettem. így lett az én sor
som a disznóhoz kötve egész életemben
(megj.: a hizlalda a G. Nagy Lászlóéval
együtt Magtárlaposon, a hajdani uradal
mi magtár-vasútállomás melletti-mögötti
területen volt).

Gyerekkoromban nagyapám tanyá
ján mint kanász, Apámnál ahizlalóban,
a katonaságtól való szabadulásom után
a saját tenyészetemben. Mely még
az oláh megszállás alatt sem szüne
telt. Vagyoni helyzetünk javulását, úgy
Apám, mint jómagam, a disznóknak kö
szönhetjük. Bár rajtam a kőfaragás is
sokat segített.(megj.: még 1945 után is
Zsiga bácsinak törzskönyvezett kiváló
mínőségű Cornwall tenyészete volt. Az
egyik törzskan megvadulva Zsiga bácsi
combját nadrágosan úgy felhasította,
hogy nyolc kapoccsal tudták csak a se
bet összefogni. Emlékezetem szerint ez
1947 nyarán történt). A disznótrágya ér
tékesítése végett a gyomai vasútállomás
déli oldalán vettünk 56 kh földet, erősen

szikes rossz minőségű földet. Hivatalo
san Magtárlapos a neve. A lakosság egy
szerűen csak sziknek nevezi, a múltban
sziksót sepertek rajta. Báró Wodiáner
tulajdona volt a gerennáriumhoz (megj.:
granárium=magtár) tartozott. A jobbágy

korban itt nyomatták a dézsma gabonát.
(megj.: a mai is látható magtár 1830-ban
épült, Hartestein gabonakereskedő eme
letet húzatott rá, később a gyomai gaz
dák szövetkezete, a HOMBÁR tulajdona
volt, majd legutóbb aGabonaforgalmi
Vállalaté). Apám 1900-ban vett még
hozzá 25 kh legelőt ugyanott, ide nem
messze volt hizlaldánk. Szép tanya épült
rá. Eleinte nem nagyon rajoílgtam érte.
Nem sejtettem még akkor, hogy milyen
jelentős szerepet fog betölteni életem
ben. 1911-ben még vettünk hozzá 31 kh
területet. Ez utóbbi évben meghalt Apám.
Már Apám életében megkezdtük e szikes
terület javítását sárgaföld terítéssel, mely
eljárást a szomszédos Szarvason kez
dett el Tessedik Sámuel.

Fiatal éveimet, míg katona nem le1
tem, a hentes üzletnél töltöttem, ott volt
egy külön szobám, s ott is laktam. Ez
volt a boszorkánykonyha. Mivel tovább
nem tanulhattam, annál többet olvastam,
mindenről s mindenféléről, de leginkább
tudományos és művészeti szakkönyve
ket olvastam. Folyt itt minden munka,
fúrás-faragás, festés, lombfűrésszel al
kotás, madártömés, puskaporgyártás
stb. Többek között hozzám került egy
régi gyutacsrendszerű kétcsövű pisztoly,
s ezzel jártam a hizlalóhoz verebet lövöl
dözni. Gyutacs nem volt tehát veresfejü,
gyufamérget tettem rá s azzal sütöttem
el. Egy alkalommal nem volt mire kilőni.

Mikor hazafele mentem, a nagykabátom
külső zsebébe tettem. Mikor a Rákóczi út
elején az ártézi kúthoz értem, egyik ba
rátom megállt vélem beszélgetni. Beszél
getés közben egyszer csak zsebemben

elsült a pisztoly mindkét csöve. A. ;:Jisztoly
csöve lefele volt fordítva a zsebemben,
az ólomdarabokból álló töltés közvetlen
a lábom előtt vágott a földbe, magasra
felvágva a havat. A teljesen új téli ka
bátom job.::> eleje teljesen leszakadt, s a
bolyha meggyulladt. Rögtön levettem, s
a hóba nyomtam. Megijedtem nagyon,
de a barátom még jobbar.. Mivelhogy
nem tudta mi volt ez, úgy megijedt, hogy
még szólni sem tudott. Szerencse volt,
hogy egyikőnk sem sérült meg. Csupán
a íladrág pörkölődött meg kissé a jobb
combom felett. Otthon már tuc~ák mi tör
tént, mutatom apámnak a kabátot nagy
komolyan rám nézett, s azt mondta; hogy
töltsem meg a pisztolyt ismét, s tegyem a
másik zsebembe, hátha ez jobban sike
rül s a golyó alábomba megyen. A pisz
tolyt továbbítottam (a h~ztól), melyet - jut
eszembe - nagyapám pallásán tanáltam.
Utólag tudtam meg, hogy valamikor egy
Petrás nevű betyáré volt. Akinek a szép
kápás rézcsattos magyar nyerge is ott
volt sokáig a padláson. Ez eltünt az orosz
bevonuláskor (megj: 1944. okt. eleje). Az
említett legénylakásban tanultam meg a
festészetet is. Minden segítség nélkül.
A legelemibb oktatásbaíl sem részesül
tem. A festékek keze!ését is a festéküz
letben egy segéd mutatta meg. Legelső

munkám egy cégtábla volt (megj.: ti. a
saját i)entesüzlet cégtáJlája). Aránylag
rövid idő múlva a református templom
belsejét festettem le, amely jelenleg az
egyház tulajdonában van (megj.: ez még
az 1938. évi felújítás előtti állapotot mu
tatja, többek között a boltozaton 1200
aranycsilla9gal, kék égbolt alapon. Ezt
az öregje:nk váitig e'Tliege~ék, hogy az
csak meg kellett vón hagyni). Ez a bolt
Gyoma főhelyén volt (megj.: úgy emlék
szem a "szürke házzal" szemben) s erre
való tekintettel alka!omszerűen közelebbi
barátságba kerültem három öreg urrai
Akik 50-60 évvel idősebbek voltak nálam.
Velük sokat setálgattam, de egyszerre
mindhármójukkal sohasem, csak külön
külön. Egyikőjük uradalmi igazgató volt
Wodiáner bárónál a, más:k kettő szin
tén uradalmi tiszt volt. Kherndl igazgató
(gyomaiasan Kendii), Szalánczki intéző,

Salacz kasznár volt. Megmosolyogtak a
helybeliek, mint mezitlábas gyerek nagy
komolyaíl tárgyaigatok az öreg urakkal.
Mind nagyon szeretett, de éíl is őket Pe
dig ezek emberek még a régi úrbériség
maradványai voltak."

Közreadja:
Cs. Szabó István
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A Barátság SE történetei VI.

Zárásként elmondható, a BSE Labdarúgó szakosztálya a semmiből

nőtte ki magát a megye III-ból az NB II-ig jutott, ami viszont szomorú,
2002-től 2007-ig az NB III-ba való szereplés, valamint az egyesület mű
ködése maga a tükörképe is volt a magyar labdarúgás helyzetének.

Pelyva Miklós

.; Barátság SE megalakulását és az első két év eseményei ből je
ienítettük meg részleteket. Összegezve, az egyesület életét igen gaz
dag, a szurkolóknak pedig örömteli események voltak a 16 év alatt.
De ugyanakkor elmondható az is, hogy az utolsó öt esztendő nem a
dicsőségről és az örömteli sportéletről szólt.

AMegyei I. osztály 1993-1994 első évében új edzővel kezdte a csa
pat a felkészülést. A jó kezdést tavasszal már a sikertelenség és edzői
váltás követte. Az utolsó fordulóban szerzett győzelemmel a Békész
szentandrás elleni mérkőzésen menekült meg a csapat a kieséstől. A
záró forduló befejezésével elkezdődött az egyesület életében az úgy
nevezett "kovács korszak". Kovács Lajos személyében új egyesületi
elnök, egyben fő szponzor vezetésével hat sikeres esztendőt tudhat
magáénak az egyesület. Ami az igazsághoz hozzá tartozik, ezek a si
kerek több tízmillió forint támogatásával valósult meg.

1994-2001 -ig a Barátság SE sikert sikerre halmozott, közben felnőtt

egy nagyon tehetséges generáció, akik tősgyökeres gyomaendrődi fi
atalok voltak. Tízéves koruktól húsz éves korukig egy edző keze alatt
sikerült egy jó csapattá kovácsolódniuk. Utánpótlás nevelés, új serdü
lő, mint ifjúsági szinten az egyesület fő célját a megalakulástól (mi
nél több egészséges gyereket felnevelni, s megszerettetni a futbalIt
velük) teljesült. A "kovács korszak" két arcát mutatta. Az egyesület
megyei l-es osztályú bajnokság megnyerésével NB lll-as tagságot ki
vívta magának, majd a jó szereplés az NB II-ig vezetett. Futballáz volt
Gyomaendrődön ezekben az években. A sikerek csodálatosak voltak
mind a felnőtt, mind az ifjúsági csapatnál. Azonban aki egy kicsit is
jártas volt a labdarúgásban, az sejtette ami a Barátság SE életében
zajlott az egy gyönyörű színes lufi, ami bármikor kidurranhat, és sem
mivé válhat. Az eredmények jöttével az átlag nézőszámunk négyszáz
fizetőt is meghaladta, és ezekben az időkben készült az új öltöző is.
Azonban az új öltöző felépítésévei azt is jelentette, hogy anyag iakban
az egyesület a jövőjét élte fel. A sikereknek megvoltak a hátrányai is.
A hazai játékosok háttérbe szorultak (Karácsony József és Dinya Zol
tán maradtak csak a felnőt~ csapat keretében). Avezetőség is kicseré
lődött. A Barátság SE egy idegenlégiós játékosok és edzői temetővé

nőtte ki magát.
Az egyesület életében 1994-től 2007-ig közel negyven olyan vi

dékről igazolt játékos szerepelt, akik soha nem az egyesület szereteté
ért, a közönség tiszteletéért, tiszteletben tartásáért, hanem a pénzért
jártak Endrődre futballozni. Aki bele tudott rúgni a labdába valame
lyik itt szereplő játékos haverja volt, az előbb vagy utóbb nagy BSE
játékos lett. Közben a sikeres hazai fiatalok sorra befejezték a labdarú
gást, kiöregedve az ifibőllehetőséget nem kaptak a felnőtt csapat ke
retében, de az igazsághoz hozzá tartozik, hogy iskolai tanulmányaik
miatt el is hagyták Gyomaendrődöt.

Nagy ára volt a sikereknek. Mert nem csak a játékosok jöttek
mentek, az edzők is sűrűn adták egymásnak át az ajtókilincset. 16 év
leforgása alatt 22 esetben történt edzőváltás. Ha ebből három évet
kiveszünk, mivel jómagam három évet voltam a felnőtt csapatnál, ak
kor elég érdekes eredmény jön ki az edzői szereplőinek időtartamát

nézve.
Az edzők közül Szendrei Béla, Kéki Elek, Halász Ferenc, Paulik Já

nos két esetben is volt a csapat edzője. A legsikeresebb edző Zsíros
György, aki emberileg és szakmailag is kitűnő munkát végzett, hisz az
NB lll-ban 15 bajnoki mérkőzésen egyszer sem szenvedett vereséget a
csapat. Bajnok esélyes volt az NB II-re, és mégis távoznia kellett az őszi

záró forduló után. Csak sejtéseim vannak, miért. Ö ahhoz jó rálátással
bírt, hogy hogyan kell működtetni egy egyesületet, és hogyan kell az
ifjúsági korú játékosokkal beszélni és tanácsot adni.

Érkezett Honnan Poszt ja Korosztály

Dani Péter Szabadkígyós Támadó Felnőtt

Bokor Zsolt Mezőberény Védő Felnőtt

Tímár Attila újrakezdte Kőzéppályás Felnőtt

Nagy Bence Békéscsabai Előre Kapus U-16

Távozott Hova Poszt ja Korosztály

Smíri Zoltán Csárdaszállás Kapus Felnőtt

; jra pattog a labda asportpályán

2011. 08. 27. Szabadkígyósi 525C - Gyomaendrődi FC 3: 3
G.: Molnár T., Toldi B., Kéri R.
Ifi.: 3: l G.: Csapó Zs.

Csapatunk az első félidő közepére már kétgólos hátrányba ke
rült a megfiatalított hazai csapattal szemben, és a mérkőzés ezen
időszakában csak a szerencse és az ellenfél hibái mentettek meg
a hazaiak többgólos vezetésétől. Az első félidő végére kissé ösz
szeszedte magát a csapat, egy kapu előtti kavarodásból szépíteni
tudtunk. A második félidőben a cserék felrázták a gyomaendrődi

csapatot, látványos gólokat szerezve a mérkőzés végére sikerült a
vezetést is átvenni, Kéri ritkán látható nagy gólt lőtt szabadrúgás
ból. A hazai csapat azonban nem adta fel és az 50!) perces hosszab
bítás legvégén kiegyenlített. Az első félidőben még a nagyarányú
vereség is benne volt a mérkőzésben, a végén pedig egy megnyert
mérkőzéstsikerült döntetlenre hozni.

2011. os. 19. Gyomaendrődi fC - Tótkomlósi TC l: 2
G.: Tanács Z.
Ifi.: 7: O G.: Szabó M.(4), Csapó Zs.(3)

Vendégtámadásokkal indult a mérkőzés, kapusunkrlak több
ízben is nagyokat kellett védenie. A mérkőzés ezen időszakában

lassabbak voltunk, sokszor rossz megoldást választottak labdarú
góink. Az első félidő végén aztán a sokadik próbálkozásra megsze
rezték a vezetést a vendégek. A második félidőbenmár több lehető

ségünk is volt, de mégis a vendégek szereztek újabb gólt. Az utolsó
percekben már csak a szépítésre volt erőnk: Toldi indítását Tanács
vette át, majd a kimozduló hálóőr felett szépen emelt a kapuba. A
mérkőzés egészében a Tótkomlós több ízben is vezethette kapu
sunkra a labdát, de pontatlanok voltak a befejezésnél, összességé
ben a vendégek frissebben mozogtak, de talán nem érdemeltünk
vereséget.

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:

Fülöp Zoltán

A rövid, de igen meleg nyári pihenőt követően augusztus 19
én megkezdődött a 2011-2012. évi Megyei L osztályú labdarúgó
bajnokság. A Gyomaendrődi fC labdarúgói 20 ll. július ll-én
kezdték meg a felkészülés üket az idei bajnokság küzdelmeire. A
felkészülési idő alatt heti három-négy edzést tartottak, valamint a
hét közben és a hét végén edzőmérkőzésselzárult a program. Ezen
idő alatt kemény munkát végeztek a játékosok amelynek reméljük
a bajnokság folyamán meg is lesz az eredménye.

A felkészülés alatt, július 22-24. között az egyesület a románi
ai Nagyenyeden töltött három napot - testvérvárosunk meghívá
sának eleget téve. Itt egyedzőmérkőzést is játszottunk, amelynek
!égeredménye igazságos 2:2 lett.

A csapat játékos állománya jelentősen nem változott, igen nagy
eredménynek könyvelhető el, hogy az elmúlt évi keretet sikerült
egyben tartani, így az igazolt játékosok, valamint a felkészülésbe
bekapcsolódó utánpótlás korú játékosaink reméljük, rövid időn

belül beilleszkednek, és velük erősödik majd a csapat. A bajnok
ság végére szeretnénk az első nyolc hely valamelyikét megszerez
ni, amellyel elérjük alapvető célunkat, az első osztályú tagságunk
magabiztos meghosszabbítását. Bízunk a sikeres éves szereplésben,
ami meghozhatja a csapat számára a kitűzött eredményt.

Az egyesület erre a szezonra igazolt, ill. távozott játékosai:
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Olvasóink írják...

Visszaemlékezés a"Papp Zsigmond hagyatéka" című írásában
szereplő Dr. Futó Zoltánra.

, M.i~~ Endrődről ~Iszárrr;azott, ,már csak aVAROSUNK című újságból
ertesulok az otthoni esemenyekról. A legutóbbi két számban olvastam
a ,:Papp ZsiQmon~ hagyatéka" sorsáról szóló írást, ebben szerepel egy
nev: Dr. Futo Zoltan, akit volt alkalmam személyesen is megismerni. Az
1947-48-as Kisgazda többségű parlamentnek volt a tagja Ö is Vaszkó
Mihállyal együtt. Amikor a Párt szétverése megindult, Kovács Béla mi
ni?zte~ elfogták az oroszok, 12 kisgazda képviselő tiltakozásul kilépett a
partboI. Az1949-es választás már kommunista győzelmet hozott, meg
Indult a paraszt birtokok elvétele, osztályellenségnek kikiáltott "kulák
ság" elüldözése a mezőgazdaságból, és bebörtönzése.

Dr. Futó Zoltán 1936-ban végzett az akkori Tudományegyetem Me
zőgazdasági szakán és doktorált juhászat témakörben. Dévaványai la
kos volt, a:,Sártói" határrészen volt 160 katesztrális hold szikes földje,
azon gazdalkodott mintaszerűen. Közvetlen szomszédja - Tímár János
- az egyik nagybátyám volt. Közben megnősült és Papp Zsigmond veje
lett.

A megindult szövetkezetesítési mozgalom ezekre a "kulák" birto
kokra alapozódott. A tulajdonosokat - mondja csinált indokokkal - be
~árták, ~s v~gyonelkobzásra ítélt~k. fgy került börtönbe Nagybátyám,
edes~pam es Dr. Futó Zoltán is. Öt a rendőrség hozta be, azzal az in
dok!assal, hog~ fe~yvert rejteget. Nem is vallatták, mert megmondták
neki, hogy,,~udj~k IS, hogy hol rejt~geti a fegyvert': Azt felelte, ha tudják,
akkor hozzak elo, mert O nem tudja. Erre kivezették a törekkazlakhoz és
az oldalába volt bedugva egy rossz fegyver. Megbilincselték és behoz
ták Gyomára, és felvették ajegyzőkönyvet, majd Gyulára szállították, az
ítélet: 14 év börtön fegyverrejtegetésért és teljes vagyonelkobzás. Csa
ládját kizavarták a tanyából, mindenüket ott kellett hagyni, Gyomára
költöztek. Nyílván a rendőrségi nyomozatok ezt a történetet is doku
mentálták. Ha a család eddig nem kérte, kérheti az ítélet eltörlését. .

A korszellemnek megfelelően abban az időben mindenkinek kato
nának kellett lenni. Én már nem a munkaszolgálatosokhoz kerültem.
Oda már akkor a családosokat vagy a családfenntartókat vitték, mivel
már fizettek, de fizikai munkát kellett végezni. ebből tudták segíteni az
otthon maradottakat.

Én 1954-ben Mezőtúrra kerültem az ottani lövészezredhez. A kor
szellemnek megfelelően ajelszó az volt, hogy"inkább egy vödör veríték
a kiképzésben, mint egy csepp vér a háborúban': Ebbe aztán minden
belefért. Legrosszabb a nyári melegben harcászat, teljes menetfelszere
lésben és a sisak alá még gázálarcot is fel kellett tenni, így hamar össze
jött a"vödör veríték a gázálarc alján':

A nyári időben a honvédségnek is ki kellett vennie a részét a mező

gazdaság megsegítéséből. Részt kellett venni az aratásban. 1955-ben
egy hónapig Ebes-pusztai Allami Gazdaságban végeztünk kézi aratást.
1956-ban a Kótpusztai Allami Tangazdaságba kellett menni aratni. A
gazdaság a"Sárrét" területén volt. Ez a terület valamikor mocsaras volt,
a Sebes-Körös szabályozása után - a századforduló táján - végezték el a
le,csapolást, és a többi belvízrendezési munkát. Nagyon jó termőképes

segű talajok voltak, és mintaszerűen gazdálkodtak rajta.
A mi feladatunk az első napokban a borsó aratása volt. Ez azt jelen

tette~, hogy hajnali 2 órakor kelni kellett, és hozzáfogni a borsót vágni,
~ert Igy nem hullott ki. Hét órakor jött a reggeli, de vele egy féldeci pá
linka, mert ez velejárója volt az éjjeli műszaknak. A gazdaság főagronó

musa is odaért, és ő igazított el bennünket a további munkákat illetően.

Meghallotta, hogya nevemen szólítottak és megkérdezte, hogy rako
nom-e Tímár János, mondtam, hogya nagybátyám. Szomszédok voltak
Sártóban, és együtt ültek a gyulai börtönben, de ő már kiszabadult. A
munkák során úgy alakult, hogy kézi kaszálást kellett végezni valahol,
és engem választott ki, akkor egy félnapot beszélgettünk, és mondta el
az addig börtönbeli élete sorát.
. .. An;ikor e.~íté!ték, a börtön~ől fizikai munkára vitték ki a rabokat. Egy
Ido utan a bortonparancsnok jelentkezett, hogy kimegy a mezőgazda

ságot "megsegíteni" - dupla fizetésért -, mert nem akart a szocialista
nagyüzem működni. Kikötése volt, hogy igazgató legyen, és egy szak
embert visz magával. A vésztői Tangazdaság - Kótpusztán - akkor ala
kult az oda pályázott igazgatónak. Felhozatta a zárkából a Dr. Futó Zol
tán nagyidős rabot, és megparancsolta neki - két börtönőr között állva
-, hogy most a szocialista mezőgazdaságnak segítségre van szüksége,
e~é~t ő - mármint a börtönigazgató - ki fog menni a segítséget megad
ni. Ugy gondolta, hogy kiviszi magával Futó Zoltánt, a börtönbüntetése
nem szűnik meg, csak a gazdaság határa lesz a börtön. Azt átlépni nem
szabad. A börtönőre ő lesz. Megkérdezte, hogy megértette-e. Zoli bá
csi rávágta, hogy NEM. Az igazgató tombolt, hogy mert ellentmondani,
Zoli bácsi azt felelte, hogya "nép ellenségeként lett börtönbe zárva, és
i.tt akarj~ let,ölteni a ~issza lévő büntetését". Az igazgató akkor már le
ultette es kerlelte. Hivatkozott arra, hogy kiváló mezőgazdaként van a
megyében nyilváníttatva. Akkor már kérlelte, hogy miként lenne hajlan
dó elvállalni a gazdaság vezetését. Két kikötése volt Zoli bácsinak: oda
t~~ja hoz~i ~ cs~l~dját, kapj?~ egy tanyát - akkor még megvolt a tanya
vilag. A maslk kerese, olyan jovedelem, hogya családját el tudja tartani.
Mindké~.kérésé.~ ~eljesíte~ék. Ott láttam a feleségével és kislányával,
amikor jottek Ujlrazra (ez IS endrődi és tótkomlósi település volt). bevá
sárolni. Mintaszerűen gazdálkodott. Akkor jöttek be a szovjet kombáj
nok. A rohammunka akkor is divat volt. Kiadták, éjjeli műszakbar. is kell
aratni. Reggel, amikor a Zoli bácsi kiment, látta, hogya kombájn, csak
n~gyjábó,l.szed~e"le a búzát. NekiálIt, hogyamit éjjel aratott, azt nappal
~agja le, ujra. ~~t.unt, hogy fele termény ott maradt volna. rgy aztán az
Igazgato hozzajarult, hogy megszüntessék az éjjeli műszakot.

A~ ?~enhatos esem~ny Z?li bácsi~ak is megszüntette a lakhely el
ha~y'asl tilalmat. Valahol aIIami gazdasagban helyezkedett el, amig a ta
nyajaban al~kult sz.?vetkezetek tagjai fel nem lázadtak. Szemére hány
tak az o~anl vezetoknek, hogy nem tudnak gazdálkodni, mert mindig
vesztesegesen termelnek. Hivatkoztak Zoli bácsi ra, hogy ő mintaszerű

en tudott ott is termelni. Felvetették, hogy miért kell neki valahol vidé
~en gazdálkodni, miért nem hozzák haza, és vezesse ő a szövetkezetet.
Ugy ~~,dom, hog~ elfogadta a kérést, hazajött és nyugdíjazásáig saját
t~nyajaban gazd~lkodott. Sajnos én elkerültem Endrődről - a politika
Vihara - Kaposvarra vetett 50 évvel ezelőtt. Ma már csak a temetőbe

jár?k ha~~, v~gy eQy-egy távolabbi rokon temetésére. Megszünt a Csejti
talalkozo IS, Igy teljesen megszűnik a kötődésem aszülőföldhöz.

Endrőd kötődése a Sárréthez különösen jelentős volt az 1900-a5
években végzett vízrendezési munkáig. Abban az időben az épületek
fe?ése n.agyr~szt nád?al,történ~. ~nd.rőd kör~y~kén ~em termett annyi
nad, ami az osszes haz es mellekepulet fedesere eleg lett volna. Ezért
elmentek a Sárrétre és onnan hozták. Az ottani népek nádaratással fog
lalkoztak téli időben.

Nagyapám mesélte, aki 1876-ban született, hogy téli időben több
szánkóvallementek nádért. Egy embernek nem lehetett. Mert sok volt
a nádi farkas.

Arany János Toldi verse nagyon szépen leirja ezt.
Ezen kívül téli időben a Bihari-havasokból a farkasok is lejöttek

élelmet keresni. Ezért 5-6 szánkóval indultak útnak. Mire megrakodták
rendszerint már este lett, és akkor kezdtek támadni a farkasok. Rend
szerint vittek magukkal selejt csikót, amit indulás előtt elengedtek. Ha
jöttek a farkasok ezt támadták, és ha sok volt a farkas leterítették és szét
trancsírozták. Volt amikor a csikó az első lábával leütötte a farkast, és ha
az vérzett a többi széttépte. Volt olyan csikó, akit három évben is elvittek
és mindig visszajött.

, H,áború yt~n,! időben nemigen lehetett petróleumot kapni, igy es
tenk~~t - teli Idoben - a kemencepadkán ülve kértük szüleinket, hogy
meseljenek a régmúlt időkről. Nagyszüleink emlékei visszanyúlnak az
1800-as évek utolsó évtizedeibe, az akkori események már történelmi
nek számítanak számunkra. Az akkor hallottakat elmesélem unokáim
nak, így legalább lesz fogalmuk az akkori történésekről.

Most, hogy írásban is megjelent Dr. Futó Zoltán neve úgy érzem 
mint szakmáját művelő - későbbi utód, kötelességem közreadni az ak
kor történteket. rgy legalább a jelen kor embere is fogalmat tud alkotni
az akkori gazdasági viszonyokról. Köszönöm, hogy meghallgattak.

,isztelettel:

Timár Mihály
Balatonlelle, Hunyadi J. u. 44.

Kedves Olvasónk! Köszönjük értékes írását'
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folytatás az 1. oldalról kult meg a legényegylet, Csernus Mihály
védnöksége alatt, Fölföldi Béla segédlelkész
vezetésével. Az egyesületnek 42 tagja volt a

községben és 21 a varjasi tagozaton. Az alakuló ülésen 12 vezető

ségi tagot választottak. (A jegyzőkönyv másolata az iskolai kiállí
táson látható.)

KALOT népfőiskola

- 1940-1946: a KALOT bentlakásos tanfolyamai az egyház
községek által javasolt, önkéntes jelentkezők számára.

- Célja: a felnőttkor határán lévő ifjúságot 5 hónapon, de leg
alább két és fél hónapon át vallási és nemzeti hivatásbeli szol
gálatra nevelni.
Pedagógiája: az ifjúságot közösségbe gyűjtve, az élő szóból és
nevelő személyiségből kiáradó erőkkel a legnagyobb gyakor
latiasságra nevelni.
1940 őszén Érden a Szapáry-kastélyban nyitották meg a köz
ponti, első és állandó népfőiskolát, mely a továbbiaknak min
taként szolgált. Alapító igazgatója 1940-41: Ugrin József volt.

- Osszesen 20 népfőiskola alakult, közöttük 1942-ben Endrő

dön, DeL Sándor vezetésével.
- Az ország első teIepesképző népfőiskoláját Jánosiban szer

vezték, 250 kh földön. Egy esztendőn át tanulták a fiatalok az
egységes és korszerű gazdálkodás tudnivalóit.

- A KALOT első, 418 kh-nyi földbérlő szövetkezeti telepén a
tagok 20-20 kh földön a szövetkezeti gazdálkodást gyakorol
hatták.

Ugrin József
- Endrőd, 1910. február 18 - Budapest, 1993. március 14.
- Középparaszt család 10 gyermekének egyike. (7 testvére dip-

lomás)
- Jogot tanult, de színész lett (Pécsi Nemzeti, Budapest Bel

városi Színház). Párizsban ismét jogot tanult, majd 1935-ig
bejárta a világot.
p. Kerkai hívására hazatért, s a KALOT főtitkára lett.
1940-ben az első KALOT népfőiskola igazgatója lett Érden.
1946-ban a mozgalmat feloszlatták.

1947-ben a Demokrata Néppárt színeiben ogy. képviselő, de
összeférhetetlenségi bejelentés miatt megfosztották mandá
tumától.
Családjával Hunyán az öröklött 9 kh földjén kertgazdaság

kialakításába kezdett.
Az 50-es évek elején kuláknak nyilvánították s Endrődre köl
tözött. Az 56-os forradalomban nem vállalt szerepet.

- Az évtized végén visszatért Pestre, ahol a répcelaki Szénsav
termelő vállalatnál piackutató, majd kiállításrendező lett. In
nen vonult nyugdíjba.

Ugrin József visszaemlékezése az endrődi népfőiskolára:

"Endrődön 20 kh. földön, a község legszebb helyén, a Körös
holtágával körülvett félszigeten működött az iskola. A 20 hold föld
nek fele gyümölcsös volt. Volt még egy sportpálya is a ligetben,
amit a fiúk, mint sajátjukat használhattak. Kezdetben 30 fővel, a fa
luban, bérelt házban kezdődötta kertészképzés (egy éves bentlaká
sos kurzus). Az új népfőiskola az említett félszigeten, a községi liget
mellett épült dr. Vargha László építész, néprajzos tervei szerint. Ki
vitelezője Hanyecz Mihály kőműves mester. A munka sajnos nem
készült el teljesen, bár minden anyag megvolt -amit a front alatt ei
is hurcoltak. A falak azonban a betonkoszorú alatt jól vészelték át
a viharos időt. Ma általános iskola van benne:'

(Ugrin Józse! Emlékezéseim
Magyar Népfőiskolai Társaság POSKI Bp. 1955.)

Az épület hasznosítása
Borbély Sándor, az iskola igazgatója (1950-1975) éves
beszámolóiban tanteremhiányról panaszkodik: 19 tanuló
csoportra 17 tanterme van; délután is tanítanak, magánhá
zakban is vannak osztályok elhelyezve
Hivatalosan felmerült és elhangzott javaslatok:

- 1953: Járási szociális otthonná alakítsák át,
- 1954: Általános iskola céljára építsék fel! (kérvény az

Oktatási Minisztériumhoz)

Az endrődi népfőiskola tervrajz szerinti külső képe Az épületbe két hálót és
két tantermet terveztek. (Tóth Imre: KALOT képeskönyv 1989.)

- 1955: megyei elképzelés mezőgazdasági iskola létesí
':éséről.

- 1956: a járási tanács az épület lebontását és az Erzsé
bet térre való áthelyezését javasolja.

- 1958: A Szabó KTSZ tart igényt az épületre.
- 1959: Megyei határozat születik egy 4 tantermes ál-

talános iskola felépítéséről, a KALOT épület befejezé
sével.

1959: A község lemond a KALOT épület és a körülötte lévő

telek keze!éséről, s az éves költségvetésből 200000 Ft -ot
az iskolaépítésre, 100000 Ft-ot a ligeti átjáró kiszélesitésére
biztosít.
1960. Július 27: a 4 tantermes általános iskola ~
és nevelői lakás műszaki átadása

Gábriel Irma tanítónő elsős osztályával Papp Sándor házáball (1953)

A 4 talltermes iskolll Ct'rvmj::c!
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k I khatta e elyt régen?
ür itt e kopott széken?

Ki ih tott e P9hárból?
Mit ondolt O a világról?

Csupa kérdés, felelet nincs.
Van a házban eldugott kincs?
A szél becsap egy ablakot,
gondolataimból felriadok ...

Kopik, enyészik minden
kivétel ez alól nincsen.
Mi Emberek is megöregszünk,
kopott lim - lomok leszünk???

Vecsés, 20 10. május 20.

Mikor megteJt élettel,
szeretettel, nevetéssel,
gyerek zsivaj, lárma jelezte,
haza érkezett a ház szerette!

A szél süvít keresztül a házon,
megborzqngok, kicsit fázom
sétálgatok, elmerengek
a házba teljesen "elveszek"

Mennem kéne' de nem tudok,
ereimben a vér buzog,
képzeletem szárnyal, vetít,
egy történetet kerekít ...

Mesék, versek...
---------._..,.~

Elhagyott ház...

/írta: Benke Mária/

Falu szélen kihalt házban,
sétálgatok nagy magányban.
Ablak betört, zsalu szakadt,
lábamnál egy egér elszaladt...

Nézelődöm, szemlélődöm,

por mindenütt - tépelődöm.

A szél furcsa dallamot fütyül,
az emberben a vér meghOl.

A szobában kopott asztal, székek,
rajta pohár, poros képek.
Elképzelem fénykorában,
Emberlakta pompájában ....

Az első ballagó osz
tály (jobbra)

A 7-8. osztályok bir
tokba veszik az épü
letet (bal alsó kép)

Készül az átjáró
(jobb alsó)
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Ragyogj, ragyogj, csillagom! - V.
Mint előző cikkünkben írtuk, mostani alkalommal közvetlen em

beri sorsokat mutatunk be, megpróbálva az osztályharcos kulákül
dözés hétköznapi valóságát érzékeltetni. Természetesen sem helyünk
nincs annyi és irodalmi művészetünk sincs a helyzetnek azon a ma
gaslatán, melya tényleges emberi szenvedést és kínt - ami ezek mögött
a történetek mögött valójában lejátszódtak - át tudnánk plántálni.

Korábban egy-két személyes történetet már bemutattunk, de azo
kat inkább célirányosan, a nagy rendszer működésének ismertetése
szempontjából adtuk elő.

Előszörnéhány példa, akik a szegénységből szorgalmuk segítségé
vel kikapaszkodtak, majd "jutalmul" nyomorba lettek döntve:

I.

Uhrin István feljegyzése alapján: Bálint Lászlóról. (Sz: 1884?
Endrőd)

18 éves volt, amikor felment Pestre dolgozni mint kerékgyártó.
Hatalmas munkabírású, szorgalmas ember volt, kocsikat is készí
tett. Felesége Lázer Mária. Két fiuk volt. B. László: a ruszinszkói
megszálláskor meghalt, János (1917-2003) Budapesten élt.

Bálint László 1941-ben visszatért Endrődre. Pesten megszerzett
vagyonából házat (Petőfi u.7.) és 40 hold földet vett, hogy biztosítsa
magát öregkorára.

De jött a Rákosi-uralom, kuláknak minősítették. 30 holdat el
vettek, s a megmaradt 10 holdon kötelezték 40 holdnyi beszolgálta
tásra. Vásárolnia kellett, hogy eleget tudjon tenni kötelezettségnek.
Fia, János Budapestről segített neki ebben. Egészségileg is teljesen
tönkrement. (65 éves volt)

Odaadta az utolsó 10 holdat is az államnak, eladta Endrődön a
házát, Gyömrőn vásárolt egy szoba-konyhás kis lakást, elhelyezke
útt a mátyásföldi Ikarus-gyárba mint portás. 1956.november 3-án
halt meg, így megélte az 1956. október 23-i forradalmat. s akkor
mondta: az Isten mégis csak meghallgatta, elűzték a kommunistá
kat. Az Isten csak annyi elégtételt tudott adni, hogy nem élte meg
november negyedikét, így azzal a tudattal hagyta el a földi létet,
hogya kommunizmus megbukott.

II.

Gyuricza Zoltánné Bartos Margit feljegyzése alapján: Bartos
Mátéról (Sz: 1886. Endrőd)

Bartos Máté mint szegény szabósegéd a XX. sz. elején "kitán
torgott" Amerikába. Nagy szorgalommal s rengeteg munkával
sikerült annyit összeszednie, hogya 20-as évek végén visszajövet
Endrődre, vett 38 hold földet és házat. (Lábas u. 3.) Megnősült, két
lányuk született, Mária és Margit.

1948-ban, amikor kihirdették több száz ember előtt a beszol
gáltatási és mezőgazdasági fejlesztési adó kötelezettségeket, az elő

adó felszólította a népet, hogy szóljanak hozzá. Az emberek nem
tudták, hogy ez provokáció volt. Többek között Bartos Máté kije
lentette, hogy ez a rendelet két év alatt tönkre teszi a gazdákat. Két
nap múlva már három ÁVO-s vitte el "lázítás" címen. Másfél év
börtön és fele vagyon lett az ára a felszólalásnak.

1949-ben a fölfokozott beszolgáltatás, mellé még a kulákokat
óriási Békekölcsön jegyzésre kötelezték (3 napra pincébe zárták,
verték) őket. A békekölcsön fizetést adótartozásként kezelték, tehát
mivel nem tudták fizetni, még az ágyukat is elárverezték. Mária ép
pen leérettségizett, de egyetemre persze nem vették fel, Margitnak
a 7. gimnáziumot abba kellett hagyni. Rizsföldön kellett dolgozni
uk, fizetésük ment a szüleik adójába. A tortúrák fokozódtak, még
vetőmagot, fejadagot sem hagytak.

Bartos Máté 1950 januárjában szabadult. A lányok más vidékre
mentek dolgozni, apjuk is végül Sztalinvárosban kötött ki. Onnan
fizették az adókat és segítették anyjukat.

1953-ban még a házukat is elvették egy rendőr számára, de úgy,
hogy bérletnek nyilvánították. A rendőr persze nem fizetett, de a
házadót bérleti módon számolták, így további adó halmozódott.
Bartosné anyjához költözött.

A lányok, akárhová mentek, a "kulákcsemete" bélyeget és hát
rányokat meg adófizetést továbbra is viselniük kellett.

1958-ban kapták vissza a házukat, óriási adó teherrel és rögtöni
végrehajtással!

(1953-ra tényleg tönkrement az ország mezőgazdasága, de az
endrődi kommunisták mindmáig nem kértek bocsánatot Bartos
Máté családjától.)

A fenti két személyt azért vettük előre, mert akár szegény nincs
telenek is lehettek volna, de szorgalmuk és tehetségük révén pa
raszt-polgárrá váltak, melya kommunista rezsim szemében óriási
bűn volt.

III.

Dr. Papp Lajosné Kovács Klárika visszaemlékezése alapján.
Apja: Kovács Illés (Sz: Endrőd)

Kovács Illés Kondoroson és Decsi-Páskom tájékén lévő föld
jein gazdálkodott. Falubeli háza a Temető utcában volt. Tanyáját,
gépeit 1949-50-ben mind elvették. Majd következett a falubeli ház.
Először csak az udvarban lévő "kis épületbe" tettek lakót, egy cse
léd családot. K. Illés igen jó viszonyt tartott lakójával, sokszor aján
dékot is adott nekik. Így aztán előfordultak olyan esetek is, hogy
a betelepített lakó hajtotta el a zaklató elvtársakat. Persze végül is
mindenét elvettek, elárvereztek, teljes létbizonytalanságba került a
család.

Klárika emlékezete szerint sok üldözöttet bántalmaztak. Ke
resztanyját - Hanyecznét - bezárták a pincébe. Tóth Libort meg
verték. Kovács ... -t aki községi alkalmazott volt, azt is megverték.

Klárika szerencsésen Budapestre került, ahol sikerült a nagy
forgatagban eltűnni az endrődi káderes elvtársak szeme elől. Kö
szönhető volt ez egy, a háború előtt Pestre került falunk-fiának,
aki a Szerelvény Értékesítőnél dolgozott. Sok endrődi üldözöttet
odavett, és nem kért káderlapokat Endrődről. Pelyva Máténak ne
vezték.

Az ő biztatására kezdte Klárika szervezni az endrődiek alkalmi
összejövetelét az 50'-es években. Később terebélyesedett a találko
zón részt vevők száma, és megjelentek olyanok is, akik korábban
inkább az üldözőkhöz tartoztak, de eszméikben csalatkozva in
kább a vándorbotot választották. Ezeken az összejöveteleken nem
politizáltak, nem ellenségeskedtek, csak a szép endrődi emlékeiket
hozták fel, tanújelét adva a szülőföld töretlen szeretetének, minde
nek előtt. Már 1960-tól rendszeresen összejártak

A népes összejöveteleket a hatóságok engedélye nélkül nem
lehetett sokáig csinálni, ezért Hunyad Simon Péter vezetésével a
Népfront keretében megalakították hivatalosan az

Endrődiek Baráti Körét.

Októberben folytatjuk: üdvözlettel: Szabó Béla

A nyelvvizsga PLUSZ PONT!
.,. Felvételiz'eI, diplomáz'ol, állást berese

Tedd meg az elSő lépést,jelentbezzma!_
anulj nálunI? angolul. németül. olaszul. franci ~

Ősztől újra KIDS Club _~_t-......1r
-aotésaáD.etUUtbOlt~

H'Nftató: HaJdu Andrea CUIgClI k1ub....zata. FCII'kG.S Margi't """'olub
20/947-1603 20/22 970 2Z
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Ciiricz Mátyás: Magánkorrajz a XX. századból

képe~ Nagyapa elvágni otorkát, lenyúzni o bőrét?
Ocsém csipegetni kezdi nem nagyon ízlik, biztosan sótlan. Nem nyúlok hozzá, tűnő

döm, egy-egy darab mije lehet szegénynek, hiszen élő gidatestének idomait, tapintását o
tenyerem bőrén érzem. Feltűnik egy Iiosszúkás porcos valami, mi lehet oz?

- Ez mije? -'- kérdem Nagymamót, amint térül-fordul.
- Hát olába.
Alóba? Nem is ilyen a kecskelób. Olyan ez, mint egy kisgyerek karia. Lehet, hogy

eladtók a kávészínűt, szereztek egy órva gyereket, egy szülők nélküli kisgyereket és
megsütötték? Már nemcsak a torkombon levő gombóc fojtogat, ogondolatra hónyinge
rem támad. Kínosa~ megeszem odarab kenyeret, amit a húshoz kaptam, de otepsiliez
nem nyúlok, ha éhen halok is.

Telnek anapok, ahús kitart, Nagymama újra és újra kiteszi az asztalra. Nem veszik
észre, hogy csak a reggeli aludlleien, déli kenyérdaro~(jn és oz esti kis tejbegrízen élek,
szédelgek az éhségtől. Kimegyek oz istóllóba, és megpróbálok enni oz ólIotok abrak
jából. Aszéna illatos, de megrógva rosszízű, és sehogy sem tudom lenyelni. Aszóraz
kukoricaszemeket nem bírom elharapni, és nem is jó. Még legtűrhetőbb o tyúkoknak
szónt ocsú, de tele von gyommaggal, csak kevés búzaszemet birok kiválogatni.

Tudom, csak azért küldtek el bennünket Franciska nénihez, hogy levághassák o
gidát, úgy érzem, becsaptak! Eltóvolodom nagyszüleimtó1, még inkább magamba for
dulok, mint eddig. -

- Napfényes délelőtt oz utcai eperfa alatt turkálok - ép, hullott epret kutatva oz
avar között -, amikor különös kiabálás üti meg ofülemet. ASugár utca sarkán 10-12
kisgyerek - karéjba állva, mint egy kórus - harsogja oz előre betanult szöveget, mely
ne~ ritmusát, kissé oldalt ólIva, egy városias ruhójú férfi magasra emelt görbe botjóval
vezényli. ..

"EI-jen Mir-hó, itt oVi-lóg kö-ze-pe! EI-jen Mir-hó! Gyere-kek, gyer-tek isk -lób !
Hol-nap ty\irhón kezdő-dik o taní-tás! Mindenki jöjj-ön, o pol-gáris-tók is. Kezdő-dik
taní-tás. EI-jen Mir-hó! III o Vi-lóg kö-ze-pe ..." Ezután forogva, megismétlik o mósik
hórom égtój felé, a magas férfi dirigál. (Mirhónak hívják aközséjl délkeleti részét.)

Beszaladok. - Nagymama! Holnap o mirhói iskolában kezdődik otanítós! Elmen-
jek? ..

- No, hóla Istennek! Persze, hogy el! - Orülök az iskolónok, végre történik valami,
Nagymama biztosan tízórait is csomagol, és oz nem kecskehús lesz!

Mósnap a nagy, ferde padozatú teremben lelkesedő zsivaiial, rengeteg gyerek gyűl
össze, sak a kicsi. Ategnap vezénylő férfit csak hírből ismerem, ő Hunya Lajos tanító
úr, a faluban tisztelt, nagytekintélyű ember, generációk nevelkedtek o keze alatt. Azt
mondják jó tanító, de szigorú és kissé bogaras. Most tananyagot nem vesz, nem is lehet,
o gyerekek fele nem értené, másik fele unnó. Először elmondjuk o Hiszekegyet, azt
mindenki tudjo:

"Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazóban, hiszek Magyarorszóg feltámadásóban!"
- zengjük ünnepélyesen, majd' szétrepednek afalak! Ezután együll elmondjuk oz egy
~zeregyet szózig és megfordítva. Forilítva akadozva meg~ kétszer is megismételteti.
Enekelünk is. Adalt ismerem, csepeli rádiónkban többször hallollam, kórus o Hunyadi
Lászlóból. Jó, pattogós induló, a rádióban úgy kezdődött, hogy "Megholt a cselszövő,
meghalt ogaz kiróly..", de itt ogaz király helyett ezt énekeljük:

Árnyas erdőben szeretnék élni nyáron ót,
Mert oz órnyas erdő olyan vidám kedvet ód.
~omb ofón, viróg a fűben, mintha intene:
Arnyaimban megpihenni jöji, ó jöjj ide!

Többször nem megyekMirhóra, a polgáriban is kezdődik o tanítás. Jóleső érzés
lótni a sok lövöldözé~ után, hogy mind megvagyunk, egyszerre megérezzük, mennyire
kedveljük egymást. Uj tanárt kapunk: férfit, egy fiatal férfit, Mórton Gábornak hívják,
20-21 éves. Rögtön mindnyájan megszeretjük, ő teljesen más, mint csepeli nagyszámú
tanórom. Nem felszínes kötelességből tanít, egész személyiségével jelen van, bízik ben
nünk, élő kapcsolata van velem, én ilyennel még nemtalálkoztom. Felkelti bennem oz
iskola és tanulás irónti hitet. Elmondja, hogy idegen nyelvet tanít maid, az eddigi német
helyett oroszt. Az ilyen tanár bármit tanít, lelkesedünk atórgyért. Tankönyv nincs, írás és
hallá~ után készülünk. Első szó, amit veszünk: eto (ez), örökre megjegyzem.

Eszreveszem, hogy nemcsak én tóvoladtam nagyszüleimtó1, a többiek is o feln~'t
tektől. Mi fiúk, valahogy kezdünk mósok lenni, összetartós, cinkossóg alakul kjizöllünk,
létrejön ami külön világunk. Néha olyat is teszünk, amit magunk sem értünk. Orók utón
o Kőrös füzfói alá vonulunk, mindent megbeszélünk, odahordjuk a talólt lőszereket,
robbanóanyagokot, volósógos raktórunk von. Szétszereljük óKet, ohalomba öntött pus
kaport meggyújtjuk, már van gyufánk is.

Egy borús napon is ott gyülekezünk gyalogsági lőszer szétszedése von napirenden,
egyik fiú hoz fél;téglát, körülülik vagy hatan, és verik rojto apuskagolyókat, csomóba
öntve o IŐjlort. Ugy tudjuk hogya karabélylőszernek csak o csappontyúja veszélyes,
bátran püfölik hót az ólomhegyeket. Atöbbiek körbeólIják óKet, én kicsit távolabb va
gyok. Hirtelen az egyik fiú kezében - amikor otéglára üt - sárga vi lanástlótok, dör
renve felrobban a töltény! Tóskóinkat felkapvo, mint pónikos nyól rémülten rohanunk
mindnyójan a tetthelyról. o sérült fiú kezét nem látom de a melletlem szaladó Tímór
zoknija a bokájónól darabokra szakadt, és lótszonok szilánkos vérző sebei. Mósnap hal
lom, hogya gyerekek sebesüléseit az orvos összevarrta, - borzalmas lehet o tenyér
szurkálóso! Egyelőre felhagyunk alőszerezéssel, nem is tudom, miért csinóljuk? -

l
lQ

"Endrőd - drága Szülőföldem - minden művészeti fantáziám forrása!"- olvashat
iuk Giricz Mátyás szácikkének záró mondatát aGyomaendrődi Ki kicsodában...

Elete, tevékenysége rendkívül gazdag, szerteágazó hiszen hosszú ideig színházi
rendezőként tevékenykedett, majd vadgazdálkodási szakmérnök lett. Győrben aKisfa
ludy Színház főrendezője, az egri Gárdonyi Szinház igazgatója, akaposvári Csiky Ger
gely Színház rendezője, adebreceni Csokonai Színház főrendezője, aSzegedi Nemzeti
Szinház, igazgatója, a Budapesti Játékszin igazgatója, majd a Népszinház művészeti
vezetője volt. Számos színpadi rendezés, rádió- és televiziós közvetítés, interjú kapcso
lódik nevéhez.

Magánkorrajza visszanyúlik gyermekkoráig... Endrődig ... acsaládi gyökerekhez...
mely összes benyomásával, tapasztalatával, történésével gazdag forrásvidéke lett mű
vészetének...

Ebből kap ízelítőt most az Olvasó...

- Kopogtat a szükség, lasson mindenből kifogyunk. Szüleim a front előtt rend
szeresen küldtek eltartásunkért pénzt nagyapáéknak, akik készleteik pótlására lisztet,
zsírt, mézet vettek a piacon, most a pénz elmarad, piac nincsen, seprűt sem vesz senki.
Nagymama mind sűrűbben főz savóból és szárított gyümölcsből "ciberelevest", azon
legalább nem érezni annyira a sóhiányt. Ajószágakkal is boi van. Akarai betelelés
miatt jó hónapjlal nőtt takarmányigényük, ősszel különben is falánkabbak az állatok,
igyekszenek "felpakolni" a télre. Acsökkentett adag miatt a tyúkok keveset tojnak, az
anyakecske sem ad elég tejet, mert két anyányi gidája - akik már régen el vannak
választva - váratlanulalátérdelnek és erőszakosan, másodpercek alatt kiszívják a napi
tejadagukat. Nagyapa törékeny kis gazdasága erősen inog.

Egyik délelőtt Nagymama elküld minket a falu gyomai oldalán lakó nővéréhez 
nézzük meg: él-e, hal-e? Ezen kicsit csodálkozom, mostanában nem engednek bennün::et
messzire, sNagymama anénjét maga szokta látogatni. Különben Franciska nénihez nem
szeretek menni, egyszer elkísértem őt, samíg beszélgettek, kíváncsiságból hátramenterr.
a baromfiudvarba, és elszörnyedve láttam, hogy meztelen lábszáromra -mintho mákka:
szórták volna be - a porból temérdek tyúkbolha ugról, tenyérrel sepertem le őket, és
félrevonulva nem győztem kirázni a kis gatyót, amiben odamentem.

EI is döntöttük öcsémmel, hogy nem megyünk be hozzó, szerencsére - belesve az
ócska kerítésén..- látjuk amint öreges menéssel igyekszik a hátul levő klozettiához.
Tehát megvan. Ocsém felkutatni indul az ismeretlen utcót, az én figyelmem nagy kupac
egybehányt kincs köti le az útkereszteződésben. Lehet vagy százhúsz nagykaliberű pón
céltörő lövedék, a német ágyút elvitték, a rengeteg lőszer itt maradt, senki sem törődik
vele. Gyönyörűen csillog a sok sórgaréz hüvely, benne a fehércsíkos maggal. Nekünk,
fiúknak olyan ez, mint a dió: fel kell törni, hogy kivehessük a belét. Ahüvelyben levő
lőpor éppen úgy néz ki, mint egy marék hosszú makoróni, csak fekete. Ha egy szál végét
tűzbe tesszük - végig ég, mint acsillagszóró, és illatoini is lehet a lőpor izgalmas szagót.

Nekióllak ejlyet szétszedni. Afiúktól ismerem a szerkezetét, csak két veszélyes
pontia van: az eleje és a vége. Utóbbin a jól lótható csappantyú - a kapszli -, erre nem
szabad hegyes tórggyal c.sapni, de igazón a lőszer hegye veszélyes - úgy csinóltók, hogy
erős ütésre robbanjan. Ugy kell hát kiverni, hogya végére ne üssünk. Egy gránótot
keresztbe fektetek a földön

r
mósik hüvelyét marokra fogom - nem érem át csak két

kézzel- , és a lövegmag sú yos közepét körbepüfölöm a
fekvőn, míg a hüvely szája annyira kilazul, hogya lövedéket ki bírom húzni. Csa

lódnom kel: nem makaróni van benne, hanem selyemzacskóba csomagolt szemcsés
lőpor, ez nem érdekel- otthagyom.

Csavargunk egy darabi~, r:1ajd éhesen hazavógtatunk. De Nag~mama nem terít
szokós szerint, hanem a szobóban egy tepsi sült húst tesz elénk. - Egyetek, lakjatok
jól- és kimegy.

Abőség meghökkent, vizsgálódva nézem a húst. Nem csirke, oz biztos.
- Milyen hús ez, nagymama?- kérdem, amikor bejön.
- Hát kecskehús, nagyapótok levógta az egyik gidót.
-Melyiket?!
-Akis kóvészínűt- és újra ~imegy.
Istenem! Akis kávészínűt! Ovolt a kedvencem! Gombóc jön a torkomro, sírás foj

togat... Milyen dróga volt, amikor földre ültem, hótamat fónak tómasztva és ölembe
vettem, mint egy kiskutyól. Apró, tiszta gidaszójóval kívóncsian végijlszuszogta arcomat,
mególlapodott a fülcimpámnól szójóba vette, s amíg simogattom, békésen szopogatto.
Milyen hólósan nézett, amikor letéptem neki egy elérhetetlen friss okádevelet. Hogy volt
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Gazpacho (spanyol leves)

5 nagy puha paradicsomot. 1 kígyóuborkát, 1 nagyobb paprikát, 1 közepes
hagymát, 2-3 gerezd fokhagymát, 2-3 evőkanálolívaolajat, sóval, borssal, pici
cukorral és szükséges mennyiségű vízzel összeturmixolunk és hidegen tálaljuk.

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

~' '. KAPUFA BT. Gyomaendrőd, II. ker. 467.
~. 06170 513-95-14

.~ A kondorosi úton, a vásártér után

KábelTV
Internet

upc Telefon
Gyomaendrődön

Analóg TV
Digitális TV megállítható

visszatekerhető és videotár funkcióval
kiváló minőségű HD csatornákkal

Szupergyors Internet
Fiber Power 10-25-50-120

Telefon kedvező díjakkal
A részletekkel kapcsolatban

keresse helyi értékesítőinket:

Vajdáné Gyuricza Anikó - 20/320-8332
Bertáné Vaszkó Szilvia - 20/441-1905

Galambos Mihály - 70/225-4166

\1 SZONDEK \1
,Kereskedelmi és Szolgáltató KII

Cipőtalpbélés gyártás
Kéreg 'orgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő úlBl/1
TlFax: 06-66 386-037
Mobil: 06 20 451 1944

p-------------------------~
: HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN! :

~-------------------------~

~6 ~

7/!J1W
ALEGJOBB HASZNÁLTRUHA ÜZLETEK

, , TELJES ,
, ARUCSERE·,

SZEPTEMBER s-tól,.. "
RENDKIVULIOSZI, , ,

KINALATTAL VARJUK
" ,

VASARLOINKAT
Gyoma Kossulh u. 30.· Nyitva: Hétlótól· Péntekig 9.00·H.OO·ig Szombat 9·12·ig

Endrőd Fő út· Mikes út sarok· N~tva: Hétlőtól· Péntekig 8.3~·mO·ig 1l3~·18.~O·ig Szombat 8.3~·mO·ig
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak!

KISZELY ELEKNÉ TÍMÁR ÁGNES
volt hunyai lakos, aki Békéscsabán élt, 84
éves korában megtért Teremtőjéhez. Gyá
szolják: lánya, veje, unokái, unokaveje,
dédunokája, testvérei és a rokonság. Teme
tése Békéscsabán volt.

MÁRTÜN ISTVÁN, aki Budapesten
élt, július 25-én 59 éves korában az Égi Ha
zába költözött.

üMILIÁK ISTVÁNNÉ LÁTKÖCZKI
IRÉN, aki Endrődön élt augusztus 17-én
85 éves korában eltávozott körünkből.

t
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Békesség haló pora~kon,

foga,dja be őket az Ur
az Ü országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordulój uk
napján.

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

Az endrődi katolikus temetők takarí
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

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

FELH(VÁS!

Kedves Barátaink!

Hunyad Simon Péter
Alapító elnök, egykori üldözött,

előterjesztő

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület a kommunizmus által meg
hurcolt családok emlékére emléktáblát kíván állítani, az alábbi javasolt
szöveggel:

A KOMMUNIZMUS ENDRÖDI ÜlDÖZÖTTEl ELÖTTTISZTELEG
A HELYBEN ÉLÖK ÉS ELSZÁRMAZOTTAK

MEGTARTÓ EMLÉKEZETE

Az emléktáblát az endrődi község háza falára helyezzük, s felavatá
sára a 2011.1 0.23-i ünnepségen kerül sor.

Kérjük, hogy akinek lehetőségevan, anyagilag támogassa az em
léktábla felállítását!

A támogatás módja:
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél személyesen, banki

átutalással, vagy postai úton, az alábbi cím és számlaszám feltünte
tésévei:

EndrődiekBaráti Köre Egyesület 53200015-11044028
Kérjük, hogya közleményben tüntessék fel az adomány célját az

"Emléktábla" kifejezés bejegyzésével.

Az emléktábla felállítása után a Városunk c. újságba II nyilvánosan
elszámoiunk a befolyt összeggel.

A támogatást előre is tisztelettel köszönjük!

Endrődiek Baráti Köre Egyesület Elnöksége

Mint mostani Városunk újság "Ragyogj, ragyogj" cikkében is láthatjátok,
a Kommunisták tettei egy igen széles, de jól meghatározott körre terjedtek,ki
rendkívül durva és embertelen módon. Ez a réteg az úgynevezett KULAK
bélyeget viselte. Az általuk elszenvedett eseményeket nyugodtan nevezhetjük
Kulák Vészkorszaknak vagy Kulák Golgotának.

Tehát úgy érezzük, hogy q tervezett tábla szövegében illik pontosabban
megnevezni, kik is voltak az "Uldözöttek", és üldözésükellenére nem hunyt kl
szívükből a szülő!dld szeretete, tettük milyen szépet és maradandót alkotott.
Az utókornak is bővebb információval kellene szolgálni, mi is történt Endrő
dön akkoriban.

Tehát a következő szöveg javaslatot terjesztjük elő, mint egyik lehetséges
megoldást.

Budapest, 20 ll. július 25.

Szabó Béla
Vez. tag; előterjesztő és kutató

Kedves Barátainkl
A tavaszi közgyűlésünkön (20 ll. III. 26.) adtuk elő azt a javaslatunkat,

hogy tábla örökítse meg a Kommunista diktatúra által üldözött, endrődi

"kulákok" iránt megnyilvánuló tiszteletét az utókornak.
Ezen üldözöttek+családtagok száma kb. 1000-re tehető

Továbbá azt is javasoltuk megörökíteni, hogy az elüldözöttek szívéből

a kitaszítás ellenére sem hunyt ki a szülőföld szeretete és megalakították az
Endrődiek Baráti Körét.

Ezen javaslatokat igen nagy számban szavaztátok meg, amit hálásan
köszönünk.

Vezetőink az óvatosságot szem előtt tartva, az Önkormányzat felé egy
szűkebbre szabott szöveget terjesztettek fel, tekintettel lévén az esetlegesen
másként gondolkodók "érzékenységére':

A Város Képviselő Testülete 2011. máj. 26-i; 35. sz. határozatában jó
váhagyta a tábla elhelyezését, de nem kötötte ki, hogy mi legyen a tábla
szövege. Fölállításának időponjául2011.okt. 23-t jelölte meg.

Tehát lehetőséaünkvan a tábla szövegét úgy módosítani, hogy az pon
tosabban fejezze kiaz akkor történteket, szélesebb kör véleményét tűkrőz
né -ami megnyugvást adna az egykori üldözötteknek, és jobban szolgálna
tanulságui az utókornak.

Az augusztus 20-i ünnepségen ismét népes összejövetelt tart a Baráti
Kör. Ezen alkalommal személyesen is lehet véleményt nyilvánítani, vagy
megbízni egy társaságot, akik összegezve a véleményeket, végleges szöve
get alkotnak.

Kérjük azokat, akik a tábla szövegével kapcsolatban írásban szeret
nék véleményüket nyilvánítani, tegyék meg javaslatukat az alábbi címekre
megküldve.

Tímár Imre elnök; 1022 Budapest, Eszter u. 8.1A; Tel:06-1-326-7567;
timari mrev@grnail.carn

Szabó Béla vez.tag;1022 Budapest, Fillér u. 93. T/F: 06-1-326-6753;
pille. I@t-anliné.hu

Budapest, 20 ll. június 21. Öszinte baráti tisztelettel:
Szabó Béla vez. tag; a téma kutatója,

Hunyad Simon Péter Alapító elnök, volt üldözött

A kommunizmus endrődi üldözöttei előtt tiszteleg a helyben élők és elszó.r
mazottak megtartó emlékezete.

Az 1950-es években, az embertelen "osztályharc" keretében, endrődi polgá
rok (kulákok) százaitfosztották meg vagyonuktól, börtönöztek be, többek
életét elvették. Az elüldözöttek szívében mindvégig élt a szülőföld szeretete,

ezért 50 évvel ezelőtt megalakították az
EndrődiekBaráti Körét,

mely jelenleg is eredményes munkát végez
városunk, Gyomaendrőd életében.

2011. október 23.
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Vórom kedves vósórlóimat! .,
FARKAS MATE

Kedves vásárlóim!

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

06-66-386-274.

Őszi ajónlataim:

o Rózsatövek, virághogymák, tulipán,
krókusz

• Virágföldek, virágcserepek, ládák
• Műtrágyák, növénytáPoki gyomirtók
o Lánefűrészek, fejszék, bo ták
o Védőruhák, védőkesztyűk, cipők

,------------, () Szivattyúk, barkácsgépek, fémfúrók
Fóliák, zsákok, műanyag rekeszek

• Festékek, hígítók, ecselek, csempera
gasztók;

• TItán, Sil icon, purhabok, ragasztók
Izzók, elemek, zseblámpák;

• Egér- és potkánymérgek, csapdák
• Befőzéshez üvegek, üvegtetők, lartósítók

Szegek, csavarok, kéziszerszámok
• Kutya, macskaeledel
• Kályhák, kandallók, üstök, üsiházok, csövek
a Alu létrák, ruhaszárítók, vasalóállványok

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Egész évben vá~uk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolitását klimatizált étter
münkben 70 főig.

r

PPSZ~7(

Panzió és CEtterem
5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 6.

Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240
E-maii: feszekpanzio@mail.globonet.hu

www.feszekpanzio.hu

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolitását vállal

........-='--'=-""""""'''---'-__~--''-----''---' juk a teljesen klimatizált Híd
fő étteremben 160 főig.

VfiROSOtlK, Gyomaendrőd' Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődiek Baráti Kőre Egyesület *
Főszerkesztő: Iványi László' Szerkesztőségcíme: 5502 Gyomaendrőd, Fő út l. Tel., Fax: (66) 283-940 (20) 9457-843 varosunk@gmail.com *

Szerkesztők: Cs. Szabó István, Polányi Éva, Sóczó Géza, Dr. Szabó Béla, Dr. Szonda István ~ Lapzárta minden hónap 20. napján *
Felelős kiadó: Vaszkó András' Megjelenik minden hónap első hétvégéjén, Interneten minden hónap elsején *

MÜVELŐDÉSI ES KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BÉ/1995.· HU ISSN 1586-3689 * készült: (70) 566-39-88
Interneten: http://www.szentgellert.hu*E-maiJ:varosunk@gmaiJ.com
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fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke
XVIII. évfolyam 10. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2011. október

A tartalomból: KÖSZÖNTŐ IDŐSEKVILÁGNAPJÁRA

IN MEMORIAM: Halász István - 4. oldal
Weöres Sándor: Öregek

lsten adjon szép idős kort!

Oly árvák ők mind, az öregek.
Az ablakból néha elnézem őket,

hogy vacogó szélben, gallyai hátukon
mint cipekednek hazafelé -

vagy tikkadt nyárban, a tornácon
hogy üldögélnek a napsugárban

vagy téli estén, kályha mellett
hogyan alusznak jóízűen 

nyújtott tenyérrel a templom előtt

úgy állanak búsan, csüggeteg,
mint hervadt őszi levelek

a sárga porban.
ts ha az utcán bottal bandukolnak,

idegenül néz a napsugár is
és oly furcsán mondja minden ember:

"Jó napot, bácsi:'
A nyári Nap,

a téli hó, őszi levél,
tavaszi friss virág

mind azt dalolja az ő fülükbe:
"tlet-katlanban régi étek,
élet-szekéren régi szalma,
élet-gyertyán lefolyt viasz:

téged megettek,
téged leszórtak,
te már elégtél:

mehetsz aludni..:'
Olyanok ők,

mint ki utazni készül
és már csomagol.

ts néha, hogyha agg kezük
játszik egy szőke gyerekfejen,

tán fáj, ha érzik,
hogy e két kézre
dolgos kezekre,

áIdó kezekre
senkinek sincsen szüksége többé.

ts rabok ők már,
egykedvű, álmos leláncolt rabok:
hetven nehéz éva békó karjukon,

hetven év bűne, baja, bánata 
hetven nehéz évtőlleláncolva várják

egy jóságos kéz,
rettenetes kéz,

ellentmondást nem tűrő kéz
parancsszavát:

"No gyere, tedd le:'

Szerkesztőségünk ís szeretettel köszönti az időse

ket. Köszönetünket fejezzük ki nekik azért a sok
munkáért, küzdelemért, amivel az ő idejükben
helyt álltak.

Tisztelettel
és szeretettel
köszöntök min
den szépkorú
gyomaendrődi

lakost az Idősek

Világnapja al
kalmából!

Dankó Béla
Gyomaendrőd

Országgyűlési Képviselője

Engedjék
meg, hogy tisz
teletemet fe
jezzem ki, hisz
a mi életünk

az Önök munkásságával kezdődött. Az
Önök tapasztalata segít minket az év min
den napján és az Önök bölcsessége ala
pozza meg az újabb nemzedék jövőjét is.

"Önmagát becsüli meg minden nem
zedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a
világ nem vele kezdődött:' (Sütő András)

Rendezvénynaptár - 4. oldal

Öregszőlői ünnep - 12. oldal

Pázmándi szüret - 2011 - 20. oldal

Ragyogj, ragyogj, csillagom VI.
5. oldal - Az '50-es évek üldözöttjei...
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Kilenc járás lesz Békés megyében
Erdős Norbert kormánymegbízott személyes sikereként értékeli

- Immáron szinte biztosra ve
hető, hogy kilenc járás lesz Békés
megyében - közölte Erdős Norbert,
a Békés Megyei Kormányhivatal
kormányrnegbízottja. - Nyolc hó
napos munkámat ismeri el ez az új
fejlemény, mert amióta Orbán Vik
tor miniszterelnök úrtól megkaptam
a kinevezésemet, más fontos ügyek
mellett, minden lobbierőmet latba
vetve, ezért dolgoztam leginkább.

Erdős Norberttől megtudtuk,
hogya kilenc járási székhely Békés
megyében: Békés, Békéscsaba, Gyo
maendrőd, Gyula, Mezőkovácsháza,

Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom.
A kormánymegbízott értékelése szerint mind gazdasági, po

litikai, társadalmi, közigazgatási szempontból nagy horderejű

ez a változás, amely új fejlődési pályára állíthatja térségünket.
A lépés az egyes ember mindennapi életére is pozitív befolyást
fog ayakorolni, itt elegendő talán csak a hivatali ügyek intézé
si iclejének rövidülésére, vagy az utazási távolság csökkenésé
re hivatkozni, ami költségkimélő tényező. Nem beszélve arról,
hogyajárások megszervezése a helyi értelmiség ?z~mára új
távlatokat nyithat, javulhat a fiatalok helyben maradasanak mu
tatója, csökkenhet az elvándorlás, munkahelyek teremtődnek.

Akárhonnan nézzük, történelmi jelentőségű a lépés megtétele,
a megszerezhető erkölcsi tőke értéke egy-egy térség számára fel
becsülhetetlen.

A kormánymegbízott a járások 2013. január elsejétől tör
ténő létrehozásáról elmondta: ezen intézmények nem önkor
mányzati szintként működnek majd, nem lesz választott kép
viselő-testület. A járások területi államigazgatási egységekként
:;..<nkcionálnak. Az elképzelések szerint a kormányablakok járási
szinteken is kinyitnak, az ilyen hivatali kirendeltségeket a járási
központban rendezik be. Minden bizonnyal a kormányablakok
hoz kerülhetnek az okmányirodák feladatai is. Az önkormány
zatoknál a helyi közügyek intézését szolgáló feladatok maradná
nak, míg a rájuk telepített államigazgatási feladatokat levennék
a hátukról.

Erdős Norbert rámutatott, hogya tervezett járások az ál
lamszervezet részei lesznek, melyek a megyei kormányhivatalok
államiaazgatási feladatait végzik járási szinten. Arról nincs szó,
hogy e~zel hatásköröket vonnának el a helyi önkormányzatok
tól, sőt azok tehermentesítésére, a feladatok hatékonyabb ellátá
sára törekednek.

Meghívók:

A fennállásának 7. évfordulóját ünneplő Omart Kulturális
Műhely meghívja Önt és kedves barátait október 8-án, szomba
ton 18 órától egy verses, zenés estre. Vendégünk lesz Bátki Faze
kas Zoltán operaénekes, költő és Veréb Judit előadóművész, ke
ramikus. Ezen az estén kiállítás nyílik Veréb Judit kerámiáiból...

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus a Zene világ
napja alkalmából szeretettel várja a Városunk újság olvasóit
október l3-án, csütörtökön 17 órától 15 éves jubileumi hang
versenyére a Polgármesteri Hivatal dísztermébe. Közreműködik
Papp Gábor és Tóth Richárd Zoltán gitáron.

FELHrvAs!

Az Eridrődiek Baráti Köre Egyesület a kommunizmus által meg
hurcolt családok emlékére emléktáblát kiván állítani. Az emléktáblát
az endrődi községháza falára helyezzük, s felavatására a 2011.1 0.23-i
ünnepségen kerül sor.

Kérjük, hogy akinek lehetősége van, anyagilag támogassa az em
léktábla felállítását!

Atámogatás módja:
az Endrőd és Vidéke Ta ka rékszövetkezetnél személyesen, banki

átutalással, vagy postai úton, az alábbi cím és számlaszám feltünte
tésévei:

Endrődiek Baráti Köre Egyesület 53200015-11044028
Kérjük, hogya közleményben tüntessék fel az adomány célját az

"Emléktábla" kifejezés bejegyzésével.

Az emléktábla felállítása után a Városunk c. újságban nyilvánosan
elszámolunk a befolyt összeggel. .

Atámogatást előre is tisztelettel köszönjük!
Endrődiek Baráti Köre Egyesület Elnöksége

Rendelkezzen társasági adójával
a Gyomaendrődi Futball Clubjavára !

A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. ........
30.) Korm. rendelet lehetővé teszik a nyereséges
(egyébként társasági adó fizetésére kötelezett) vállalkozások számá
ra, hogy az "adójukkal" akiemelt csapatsportokat támogassák.

Célkitűzés: Az öt látvány-csapatsportág (labdarúgás, kézilabda,
vizilabda, jégkorong, kosárlabda) amatőr és hivatásos sportegyesü
leteinek és szakszövetségeinek támogatása, különös tekintettel azok
utánpótlás-nevelő feladatainak anyagi segítése.

A támogatók köre: Minden olyan egyéni és társas vállalkozás,
amely a tárgyévben társasági adó fizetésére kötelezett

A támogatás mértéke: A vállalkozások által a tárgyévben fize
tendő társasági adó maximum 70 %-a.

SZEMÉLYSZÁLLÍT ÁS
AUTÓBUSSZAL
BEL- ÉS KŰLFÖLDÖN

Hornok József

Mire adható támogatás:
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása
Versenyeztetés költségeinek támogatása
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Képzéssel összefüggő feladatok

A támogatás technikai kérdéseiről bővebb felvilágosítást ad:
Fülöp Zoltán GyomaendrődiFC elnöke tel.: 30/9254-464

TELEFON: 06 30 5056 130
5500 GYOMAENDRŐD, OKTÓBER 6 LTP. 9/2/5.
E-MAIL: hornok.j@citromail.hu

Eladó
Ridegvároson 2 fold: 0,1367 HA és 0,732 HA
szőlőprés,boroshordók, traktor pótkocsi

Érdeklődni lehet az endrődi pJébánián:
Gyomaendrőd, Fő út l. Te\.: 20/9457-843 vagy 66/283-940

Az endrődi ligetben jó állapotban lévő 3 szoba összkomfor
tos családi ház melléképülettel eladó. (Marci bácsi háza)

Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 30 /2279135

TANYA ELADÓ!
Endrődön (Kocsorhegy) V. k. 57. sz. Lakás céljára és

állattartásra is alkalmas. Telek: 500 négyszögöl.
Villany és vezetékes víz van. 200 m-re a kövesúttól.

Érdeklődni a 66/282-292-es telefonon
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hogy mirőldöntött a Képviselő-testület szeptember hónapban

A Kistérségi Társulás kihelyezett együttes ülését 2011. szeptember 29
én, 13 órától tartották városunkban.

Napirendi pontok:

A Rózsahegyi Kálmáöl Kistérségi Általános Iskola Ovoda és Diákotthon,
aTérségi Szociális Gondozási Központ valamint aTérségi Humánsegítő Szol
gálat 201 1. évi költségvetésének módositása

A társulási megállapodás értelmében a közösen fenntartott intezl11é
nyek költségvetésének kialakításánál és módosításánál egyaránt szükséges
a tagönkormányzatok Képviselő-testületénekegyetértése

A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése

Központosított támogatások felhasználása
Az intézmények saját hatáskörében módosított előirányzatai
Főhatóságoktól. pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott
pénzeszközök költségvetési változásai

ATérségi Humánsegítő Szolgálat Intézményi
MinőségirányításiProgramjának fenntartói jóváhagyása
Az IMIP módosításának oka a törvényi háttér megváltozása, amely ma

~á~a fo,glalja a szakmai-módszertani pontosításokat. illetve a teljesítmény
ertekeles szempontrendszerének kibővítését.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Altalános Iskola Óvoda
és Diákotthon támogatási kéreime
Az intézmény pályázatot nyújtott be az ESZA Nonprofit Kft. felhivására

~ Re.ferencia intézmények országos hálózatának kialakítására. A benyújtás
Idejeben a finanszírozás körülményei nem voltak ismertek, A nyertes pá
lyázatok kiértesítése 2011 október végére várható, míg a pályázati összeg
!<i~talására legham2íább 2012 harmadik negyedévében kerülhet sor. A pá
Iyazatban tervezett összeg: 6.000.000. Ft.

Farkas Zoltánné az intézmény vezetője kérte a gesztor önkormányzatot,
hogy sikeres elbírálás esetén előfinanszírozza a pályázatot.

Beszámoló a Térségi Szociális Gondozási Közp ntot érintő
pályázati lehetőségekről
Az intézmény vezetője a jelen elqterjesztésben tájékoztatta aTársulást a

szociális ágazatban benyújtható pályázati lehetőségekről.
Támogató Szolgálat működtetése
Bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítása (30 db modern
ágy matraccal)
Öszikék Idősek Otthona korszerűsítése

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-HunyaIntézményi Társulás tudomásul vet
te és elfogadta az előterjesztéseket.

2011 szeptember 29-i ülés tartalmából:
A napirendi pontok megszavazása után a Képviselő-testület meghall

gatta a polgármesteri beszámolót a két ülés közötti városi eseményekről,

es elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesz

tést. majd megkezdődötta 47 napirendi pont megtárgyalása.

Úszásoktatás támogatása

.A Képvíselő-testület a 2011-2012-es tanévben is támogatást kíván nyúj
tanl a

közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák,
- Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott

bölcsőde,

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Ovoda,
a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi

Oktatási Egysége
valamint az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekbe járó
tanulók számára,
ezen kívül támogatni kívánja még a Körös Kajak Sport Egyesület
úszásedzésben részesülő tagjait is,
az oktatási intézmények keretein kívüli - Vaszkán Gábor úszóedző

vezetése alatt - úszótanfolyamon résztvevő gyermekeket. és kísérő

szülő!< látogatói jegyárait.

Az előző év tapasztalataiból kiindulva a Képviselő-testület megszavazta
a kért támogatási összeget azzal a kikötéssel, hogy az Ügyrendi Bizottság
vizsgálja meg az úszásoktatás hatékonyságát az intézmények éves beszá
molóiból.

Bursa Hungarica FelsőoktatásiÖsztöndíj pályázat kiírása
Városunk 2009-ben csatlakozott először a Bursa Hungarica Ösztöndíj

rendszerhez. Ennek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,

szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatá
sa, Ez az ösztöndíj három forrásból táplálkozik:

- települési önkormányzatok által nyújt támogatás
- megyei önkormányzatok által nyújt támogatás
- Intézményi támogatás
A 2012. évi fordulóban a pályázat rendje megváltozott. mivel a csatlako

zás elektronikus úton történhet. A csatlakozási szándékot október 12. napjá
ig kell jelezni az erre illetékes minisztérium felé, amelyben egyúttal vállaljuk
az elektronikus adatszolgáltatást is.

A támogatás feltételei:
szociális feltétel (az egy főre eső nettó jövedelem az öregségi nyug
díjminimum 150%-a)
a pályázó, illetve közeli hozzátartozója ne rendelkezzen olyan va
gyontárggyal, amelynek értéke külön-külön számítva a pályázó csa
ládjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz
szegének hússzorosát, vagy együttes forgalmi értéke meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét,
ide nem értve a család által lakott lakóingatlant.
A Polgármesteri Hivatal a tényeket ellenőrizheti. és környezettanul
mányt végezhet.

Előnyt élvez az a pályázó aki:
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van
gyermeket nevel
akinek szülei elváltak
tartós beteg van a családban
munkanélküli személy van a családban
kollégiumi ellátásban nem részesül

A 2011/2012-es tanévben ismét 2 típusra lehet pályázatot benyújtani:
- Al felsőoktatásban részt vevő hallgatók: nappali tagozatosak, alapfo

kozatot és szakképzést eredményező alapképzésben, mesterfokoza
tot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanul
mányaikat.
Bl 2011/2012-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középisko
lások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz
ménybe felvételt nem nyert érettségizettek.

A pályázat benyújtásának határideje 2011. november 14. A további fel
tételekről tájékoztatást lehet kérni telefonon, illetve személyesen a Polgár
mesteri Hivatalban.

Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak szabadságolása
Dr. Torma Eva, a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa je

le?e, hogya201l., évben is a dolgozók az éves szabadságukat egységesen
ket alkalommal, ket-két hét időtartammal kívánják kivenni. Ekkor történik
ugyanis, az épület és a technikai berendezések kötelező és szükséges kar
bantartasa. Ez alatt az idő alatt a betegellátást a békéscsabai Réthy Pál Kór
ház Rendelőintézete biztosítja. Az intézmény igazgató főorvosa kéri, hogy
2011 december 19. és 31-e közötti időpontban a rendelŐintézet egységes
szabadságolását hagyja jóvá a testület.

Az első rendelési nap így 2012. január 2-án hétfőn lesz.

Pályázat benyújtása belterületi gyűjtő utak felújítására,
illetve a 46-os F" út melletti kerékpársáv építése
A Képviselő-testület 2011 augusztusi határozatában állást foglalt a bel

területi gyűjtő utak felújításával kapcsolatos pályázat beadásáról. (Kossuth
utca, Hősök útja, Szabadság utca, Semmelweis utca)

Ezután a Városfenntartó Bizottság rendkívüli ülésén elhangzott néhány
költségtakarékos javaslat, amelyet most a Képviselő-testület elé tártak. A
végrehajtható változásoknak köszönhetően a beruházás költsége, így az
önerő is jelentősen csökkenhet, (13.197.368 Ft) amely a 2012. évi költségve
tésben kerül megtervezésre.

A Képviselő-testület elfogadta a pályázatok benyújtásáról szóló beszá
molót.

Az elmúlt évben pályázati támogatással 2,5 km hosszú kerékpárút va
lósult meg a gyomai városrészen. A Képviselő-testület elkötelezett a kerék
párú.t hálózat tovább fejlesztésére, így újabb pályázatot kíván benyújtani a
Kodaly utca szakaszától a Hídfő utcáig a Fő út vonalában, első szakaszban.
A lakosság észrevételeit, az eddigi útépítés tapasztalatait figyelembe véve
módosította eredeti tervét és elállt az egyoldali kétirányú út megvalósítá
sától. Az érintett ingatlanok tulajdonosait egy fórum keretében értesítet
ték a változásokról, illetve kérték ki véleményüket. A kétoldali kerékpársáv
megvalósítása illeszkedik a Hídfő utcai csomópont (körforgalom) tervéhez,
amely csatlakozhatna az Endrődi Hármas-Körös hídon megépült szakaszok
vonalvezetéséhez.

Lakossági egyetértés ellenére, képviselői kezdeményezésre a kerékpár
sáv építésében nem született döntés, így a napirendi pont újratárgyalása
varhato.

Lehóczkiné Timár Irén képviselő
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velést és fölci~ajzot.

Az oktató nevelőmunka mellett az egészséges életre, a
sport szeretetére, túrázásra, helyes versenyszellemre tanította
a gyomaendrődi gyerekeket. Munkásságát az elhivatottság a
rátermettség az élmény-nyújtás jellemezte.

Számos területi, megyei és országos versenyen indította
növendékeit, ahol sok szép eredménnyel gazdagították a vá
ros hírnevét. Tanulói közül többen is az országos válogatott
tagj.?,' Jettel<.

200 l. szepte!TIber l-jén ment nyugdÍjba a Kis Bálint Álta
lános Iskola és Ovoda dolgozójaként, de a Diáksport Tanács
aktív vezetője, szeNezőjeés irányítója volt 2008. szeptember
l-jéig.

Halász István városi rendezvények szeNezésében is részt
vett, melyek szintén hozzájárultak városunk hírnevének öreg
bítéséhez. Több rendezvény fűződik nevéhez pl: Milenniumi
Foci Gála, Varga Lajos halálának első évfordulójára szeNezett
Varga Lajos Emlékverseny, Országos meghívásos torna gála.

Munkája elismeréseként az alábbi kitüntetésekben része-
sült.

1999-ben "A Magyar Sportért"
200 l-ben"Pedagógusi Szolgálati Emlékérem"
2008-ban "Magyar Köztársaság Diáksportjáért" arany fo

kozat
20 l O-ben "Gyomaendrődért" emlékplakett
Halász István a Gyomai szülőföld Baráti Kör aktív tagjaként

részt vett Ki-Kicsoda Gyomaendrődönc. könyv szerkesztésé
ben, nevéhez fűződikaz Országzászló felújítása I 988-89-ben,
valamint a kommunizmus áldozatainak és üldözötteinek em
lékére felállított emlékműa Köztemetőben.

Halász István nyugdÍjas éveiben is aktívan figyelemmel kí
sérte a város sport és közéletét buzdította a fiatalokat az aktív,
sportos egészséges életre.

Élete, tevékenysége Gyomaendrőd sport és kulturális éle
tének része volt. Hálás szívvel emlékezünk rá.

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacilgás, lelki I<ába-kő ...
lsten áldjon! Tc légy végső álmunk,
s ivadékilinkbil szebb Jövő l

Tímár Máté

Szülőföld l3ó!c-ső, mil)d koporsó l

""rk,;"ld~ d 11l'~y é~t:iJ kiöli
/\ny.lI1yclvcd billyo~~k(nt jelöli
Tc v"~y d téli hó s J tdV<.Iszi zöld,

Halász István
ny. pedagógus 1939-2011

Halász István 1939. február
14-én Gyomán született.

Szülei Halász János és Ba
ráth Julianna. Általános iskolai
tanulmányait itt végezte el.
Édesapja csendőrparancsnok
volt a Felvidéken és ezért
J953-ban nem vették föl álla
mi középiskolába. így került a
neves Debreceni Református
Kollégium Gimnáziumába,
ahol igazi közösségre talált,
ami végig kísérte egész éle
tét. Középiskolai tanulmányai
idején folytatta a torna spor
tot, amiben már az általános
iskolában országos bajnok
ságot nyert Dombos László
tanár vezetésével. Érettségi
után Műszaki Egyetemre fel
vételizett, kitűnő tanulmányi

eredménnyel. sikeres felvételi ellenére helyhiány miatt eluta
sították. Egész életében fájó pont volt, hogy származása és
egyházi kötődése miatt mellőzött volt, de ő annak ellenére
mindig büszke volt a múltjára.

Egy évet Debrecenben az Atomkutató Intézetben dolgo
zott fotó-Iaboránsként. Visszavágyott Gyomára, ezért 1958
ban jelentkezett a nyomdába magasnyomású gépmesternek,
ahol 1963-ig szakmájában dolgozott. Nem mondott le arról,
hogy tanuljon. Kossuth Lajos szavaival ismételte: "Soha le
nem mondani, Soha el nem csüggedni, Ha kell mindig újra
kezdeni."

I 963-ban elkezdh~tte tanulmányit Szegeden a Tanárképző

Főiskolán, és a 2. Sz. Altalános Iskolához került tanítani testne-

2011. október-novemberi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén
Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

X.1.-31; Népszámlálás Lakások, helyiségek

X.04. Állatok Világa, lovak, szürke és tarka marha, Gyomaendrőd, Rubin Panzió Ujlaki Szabolcs
10-17 óra Csacsik, birkák, kecskék, emu, papagájok,stb. 5502 Il.ker.582. Szarvasi út, 2. km. 06-30-945-3750

X. 7.9-19 óra "Megvilágosodás Napja" Olcsó vagy ingyen Endrőd,Jármű Műszaki Bolt. Vaszkó Lajos
kerékpár világítási szerviz szolgáltatás Zöldfa u.1 06-66-284-80 l

X. 13. 17 óra 15 éves a Gyomaendrődi zenebarátok Gyoma, Polgármesteri Hivatal, Hevesi Nagy Anikó
Kamarakórus és a Városi Alapfokú Művészet- Nagyterem. Szabadság tér l. 06-66-581-830
okt. Int. Papp Gábor és Tóth Zoltán gitár. Zene Világnapja

)(I. l-8; Pótnépszámlálás Lakások, helyiségek

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősségetnem vállal unk. Szerkesztőség
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Ragyogj, ragyogj, csillagom! - VI.
Tisztelt olvasóink! Ezt a sorozatunkat az októberi számunkig gondol

tuk folytatólagosan közölni. Részben az '56-os ünnepségek történelmi elő
készítésére, valamint nem titkolt szándékunk az 1950-es évek üldözötteink
tiszteletére tervezett tábla ál/ításunk céljának alátámasztására. Ezzel a VI.
számmal tervezzük sorozatunkat befejezni, ebben az újságban.

Persze a begyűjtött anyag az itt ismertettek többszöröse, így ha lsten
segít, egy még részletesebb kiadványban tárjuk azt Önök elé később. Re
mélve azt, hogya tervezett tábla már a nagyközönség előtt ismert lesz és
annak értelmezését azon kiadványból részletesebben megismerhetik.

Tehát most a következő egyéni tőrténeteket ismertetjük mint záró ese
teket.

1. Hanyecz Margit feljegyzése alapján:
Apukám, Hanyecz Illés mint kulák 3 alkalommal összesen 2 évre

lett elítélve. 7 hónapot a gyulai börtönben, a többit Sajóbábonyban és
a komlói bányában töltötte mint rabmunkás.

Anyukám, Hanyeczné Salamon Margit két hónapot töltött Gyu
lán "vizsgálati" fogságban. Bátyám, Hanyecz Illés 3 hónapra lett ítélve.
Szintén Sajóbábonyban rabként dolgoztatták. Szabadulása után 2 évig
"munkaszolgálatos" katona lett.

Engem ugyan nem ítéltek el, de kb. 30 fővel együtt kihajtottak min
ket a legkegyetlenebb hidegben a fagyos földből cukorrépát szedni. A
férfiak csákányoztak, mi szedők keze majd megfagyott a jeges répától,
társam volt Véha Imréné.

Bútorainkat, eszközeinket mindent elárvereztek "adótartozás cí
mén'; melybe a tervkölcsön jegyzés is beleszámított.

Kovács Sándort, (K. Mátyás testvérét) úgy megverte egy helyi
kommunista, hogy mája súlyosan megsérült. Egy évi pokoli fájdalmak
után, 49 évesen meghalt.

Adatközlőnk sok eseményt írt le, de itt abbahagyjuk.
Szinte naponta voltak különböző büntetések, személyes bosszúk.

Senki nem mert panaszkodni. A helyi "kiskirályok" azt csináltak, amit
akartak.

2. Ungvölgyi János feljegyzése alapján:
~desanyjaHarnos Mária mint tanácsi dolgozó, kivizsgált egy se

besülés bejelentést. Kiderült, hogy aTemető utcában egy kuláknak, akit
móresre akartak tanítani az eljáró verőlegények -letépték a fülét. Hiva
talos jegyzőkönyvet vett fel, és bátran továbbította a felettes szervek
nek. Ezek után csillapodtak a fizikai bántalmazások. Ez is azt támasztja
alá, hogy az endrődi kommunisták még a szokásostól is kegyetleneb
bek voltak.

3. Sarkadiné Selem Orsolya -az Endrödiek Baráti Köre Alapító
tagja, feljegyzései alapján:

Hunya András és felesége Kovács Eszter. Szarvasi határban min
den földjüket, eszközüket elvették. A 70 év feletti házaspár teljesen jö
vedelem nélkül maradt. Az endrődi ház kertjében termelt élelmiszerből
tengődtek.Fiai nem tudtak segíteni, mível mint..kulák csemeték" nincs
telen földönfutók lettek. Az idős embert aTanácsháza pincéjébe zárták,
éhen-szomjan napokra, többedmagával, mert nem tudottTervkölcsönt
jegyezni. Felesége felment a hivatalba, és mindent aláírt. Mivel pénzük
nem volt, a Tervkölcsön fedezésére, minden ingóságukat elárverezték.

Hunya Ica férje Dr. Selem Arpád, nemzetközileg elismert Tábla
bíró, 5 nyelven beszélt. Bírói és ügyvédi vízsgája, kis és nagydoktori fo
kozata volt. 1950-ben, amikor 3 hónap alatt új bírókat képeztek ki, 52
évesen elbocsátották, mivel nem volt párttag. Még segédmunkás állást
sem kaphatott. Protekcióval, egy gyárQan hajnali befütő lett, később a
KISTEXT-ben udvari bálarakodó munkát kapott. Családi házukat álla
mosították, amit egy közbüntényes embernek utaltak ki.

4. Duda Béla, 88 éves-az Endrödiek Baráti Köre alapító tagja,
feljegyzései alapján:

~desapja Duda lajos, édesanyja Dudáné Juhász Erzsébet. Csiz
madiaként a katonaság részére is készítettek bakancsokat, csizmákat.
Földmíveléssel is foglalkoztak. Mühelyük, házuk a Kondorosi út elején,
földjük, tanyájuk aTemplom zugban volt. Az igen népes családot a szü
lők és 8 gyerek alkotta. Jórészt maguk dolgoztak, szüleik kemény szor
gos munkára tanították őket, de másoknak is adtak kenyeret, munkát.

• Teherautójuk is volt. Ezt később az oroszok vitték el.
Duda Béla mint katona 1944-ben kerül ki a frontra. Lába sorozatlö

vést kapott, de szerencsésen kiheverte, pedig nem volt orvos. Fogság
ba esett, megjárta a poklok poklát, Voronyezst, stb. 1947. karácsonyára
került haza 29 kg-osan. Édesanyja nem ismerte meg. Gondos ápolás
és etetés hatására szépen felerősödött, egy év alatt a korábbi 70 kg-ra.

Éppen ideje volt, mert kezdődött az újabb tortúra, a kuláküldözés. Tá
vollétében szülei a falubeli házat otthagyva kiköltöztek a zugi tanyába,
hogy az ottani csöndben vészeljék át a frontot. Front nem volt, de a
benti házat kifosztották és beköltöztek mások.

Majd '50-ben jött a rendőr és a mezőőr a tanyára: "Ide a kulcsot".
Mindent elvettek, földet, takarmányt, szerszámot, el kellett hagyni a
tanyát, a TSZ-é lett. Benti házukba visszamehettek, de még ágyu k sem
volt.

Béla egy lovat szerzett, és fuvaroskodni kezdett. Mint rendkívüli
szorgalmas embert engedték önállóan dolgozni.

A Budapestre szakadt endrődiek találkozójára följárt már a '60-as
évek elején, így az ősi alapítók közé tartozik az Endrődiek Barátí Köré
ben.

5. Hunyad Simon Péter, 88 éves - az Endrödiek Baráti köre ala
pító elnökének feljegyzései alapján:

Szüleimet, Hunya Szilvesztert (Endrőd, 1897-1975) és felesége
Knapcsek Ilonát (Endrőd, 1903-2000) 1952 novemberében telepítették
ki a faluból. Egyik délután kimentek a tanyára, a tanácselnök (Kispapri
kásnak csúfolták, nem tudom a rendes nevét), a jegyző és a rendőr. Kö
rülnéztek.mondták, hogya kutyák nincsenek megkötve, közveszélye
sek, ezért holnap reggel jön a teherautó 20-20 kg-os csomaggal elviszik
őket Hortobágyra, vagy valami más helyre, amit még ők sem tudnak.

Késő este ismét kijött a rendőr a tanyára, azt tanácsolta, hogy az
éjszaka folyamán menjenek el egy ísmeretlen helyre, akkor megússzák
talán a kilakoltatást.

Akkor már egy budapesti kitelepített család is lakott náluk, akiknek
az ellátásáról is szüleimnek kellett gondoskodni. Kérdezte édesapám,
eztán ki gondoskodik róluk?

Azt mondta, ne törődjön vele, ehettek Pesten eleget, rájuk fér egy
kis böjtölés.

Másokra így emlékezik:
Hunya Péter bácsi (Dávid sor) volt korábban - 1946-1949 - Hunya

falu első önálló bírója. 1949-'50-ben több esetben kilakoltatták, de éjjel
mindég visszaköltözött. Nagyon sokszor megverték, a bordáit ís össze
tördelték. Többet volt börtönben, mint otthon. Közben a család a gyo
mai rokonoknál talált menedéket. 1966-ban halt meg.

Határszéli József bácsit élve beásták a földbe, és napokig úgy ki
nozták.

Tímár (Varjas) Elek bácsi idősebb, kövérkés ember volt. A szekér
után kötözték, mint a barmot és a lovak közé vertek. Oszi időben nagy
sár volt a dülőúton, nem tudott futni a szekér után, elesett és úgy húz
ták a sárban. A következő héten belehalt a sérüléseíbe.

Egyébként Endrődön és Hunyán volt a legkeményebb"kulák politi
ka" megyei viszonylatban.

Saját sorsára többek között így emlékezik:
Ezidőben elkerültem a szülői házból, hogy magasabb szinten tanul

jam, csináljam a földmüvelést. De velem is megjáratták a pokol torná
cát. Ezért még nevet is kellett változtatnom. PI.: Békési Áll. Gazdaság
termelési értekezletén agyapottermelés indításakor mindenképpen
erőltették, hogy szóljak hozzá. Nem akartam, mert tudtam, hogy nem
ide való. Vicces re vettem. Mondtam:"a múlt héten álmomban találkoz
tam vele a dülőúton. Be volt pityókázva és azt dalolta: nem idevalósi
születésü vagyok én, nem is érzem magam jól ezen a féltekén".

Másnap azonnal kirúgtak, úgy hogy más Áll. Gazdaságba még éjjeli
őr sem lehettem. Előtte, múlt hónapban született az ötödik gyerekünk,
nagyon szegények voltunk. Péter bátyánk hitvallása:

Minden teremtmény ragaszkodik az eredeti kiindulási pontjához,
szülőhelyéhez. Mi elszármazottak is így vagyunk ezzel, és ezért ragasz
kodunk a szülőfalunkhoz, bármerre is vitt el a ,.forgószél" bennünket.
Gyerekkora is mindenkinek csak egy van, kinek ilyen, kinek olyan, de
csak egy van. Ezen változtatn i nem lehet.

Olyan ez, mint a kenyér. Jobb otthon a fekete, mint máshol a fehér.

Aszerkesztő befejező megjegyzései:
Ez a hitvallás az, ami a Baráti Körünket tudatosan, vagy tudat alatt

összehozta és tartja egyben. És mindenképpen megérdemli a tisztelet és
a megemlékezés azokat az elődeinket, akik az eddigi felsorolt (valójában
százszor ennyi) gyötrelmek ellenére ezen hitvallás szerint éltek és élnek,
eszerint cselekednek.

Itt most konkrétan az ő emléküket megörökítő táblára gondolunk,
amihez kérjük minden jóérzésűember támogatását.

Gyomaendrőd,2011. szeptember 25.
Szeretettel, tisztelettel: Szabó Béla
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OKTÓBERI MISEREND OKTÓBERI ÜNNEPEK

Népszámlálás 2011: Valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk!

Endrőd

vasárnap: 8 és 17 óra
Nemzeti ünnepünkön, október 23-én fél 10

Hétköznap reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Október 9-én vasárnap fél l2-kor (23-án nincs mise')

Hunya
vasárnap: 10 órakor

Nemzeti ünnepünkön, oktüber 23-én 8 óra
Kedden, elsőpénteken és szombaton este 17 óra

Gyoma
Hétfő, kedd reggel 7 óra, szerda, péntek, szombat 17 óra,

vasárnap fél ll.

MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTON
,

JARTUNK

l. szombat:
2. vasárnap:
4. kedd:
6. csütörtök:
7. péntek:
8. szombat:
9. vasárnap:

ll. kedd:
14. péntek:
15. szombat:
16. vasárnap:
17. hétfő:
18. kedd:
19. szerda:
23. vasárnap:
24. hétfő:

25. kedd:
28. péntek:
30. vasárnap:
3!. hétfő:

Lisieux-i Kis Szent Teréz
Évközi 27. vasárnap
Assisi Szent Ferenc
Szent Brúnó áldozópap
Rózsafüzér Királynője

~zűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Evközi 28. vasárnap
Boldog XXIII. János pápa
Szent J. Kallixtusz pápa és társai vértanúk
~vilai Nagy Szent Teréz egyháztanító
Evközi 29. vasárnap
Antiochiai Szent Ignác püspök, vértanú
Szent Lukács evangélista
I>eresztes Szent Pál áldozópap
Evközi30.vasárnap
Claret Szent Antal püspök
Szent Mór püspök
Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok
Évközi 31. vasárnap
Boldog Romzsa Tódor püspök, vértanú

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

N'PSIÁMlÁlÁSHOR
VAllJUK MIG, HOGY

A IHUSOH
VA'YUNH!

Kedves Ka
tolikus Honfi
társam!

A Közpon
ti Statisztikai
Hivatal 20 IL
október I. és
31. között nép
számlálást végez
Magyarorszá
gon. A tízéven
kénti felmérés
a társadalom
mélyebb megis
merésén és fel
térképezésén túl
a gazdasági, az
egészségügyi, az
oktatási, a szo
ciális és a kultu
rális fejlesztések
tervezésekor is
alapul szolgál.
Éppen ezért a
társadalom jö
vője szempont
jából is fontos,
hogy megvallja
a katolikus egy
házhoz való tartozását. Jézus mondja: " Azokat, akik megvallanak
engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám
előtt" (Mt 10,32).

A lakossági kérdőív 38. kérdése: Mely vallási közösséghez, fele
kezethez tartozónak érzi magát? - válaszuI írja be: katolikus.

A KSH első alkalommal biztosít lehetőséget arra, hogya polgá
rok a világhálón keresztül válaszoljanak a népszámlálási kérdőívre.

Ez a mód mind az On, mind a statisztikai hivatal számára meg
könnyíti a procedúrát. Kérjük, hogya plébániai és más egyházi
közösségek segítsék idősebb, illetve arra rászoruló honfitársainkat
a népszámlálási kérdőívkitöltésében. A népszámlálásról bővebb in
formációkat, részleteket az alábbi elérhetőségekenkaphat:

www.ksh.hu, www.nepszamlalas.hu www.katolikus.hu info.
nepszamlalas@ksh.hu

Figyeimét megköszönve:

Bukva Csilla

A tavalyi évhez hasonlóan idén is eljuthattunk az öt éve nemzeti
kegyhelyé nyilvánított Szentkútra, a Kisboldogasszony búcsúra.

Szeptember ll-én vasárnap reggel 6-kor indultunk egy 19 sze
mélyes kisbusszal Szakálos Tiborné, Maca néni áldozatos szervező

munkájának köszönhetően.

Megérkezve ferences atya fogadta zarándok csapatunkat. A II
órakor kezdődőszentmiséig még bőven volt idő kinek-kinek igénye
szerint kegytárgyakat vásárolni, megtölteni palackjainkat szentkúti
vízzel, vagy sétát tenni a közeli remetebarlanghoz és a Szent László
hasadékhoz.

A II órai szentmisét Főtisztelendő Pápai Lajos győri megyés
püspök úr pontifikálta.

Szentbeszédében kiemelte, nem csak családjainkért kell imád
koznunk a Család Évében, de azért is hogya családok becsüljék
meg és támogassák a papi és szerzetesi hivatások ébredését is.

A szentmise körmenettel zárult. Lélekemelő volt látni a buz
gó hívek sokaságát. Mintha Szent Ágoston szavai váltak volna ott
a körmeneten valóra. "Mindegyikünk lángra gyúl, hogy egyetlen
lángadó fáklyaként vonuljanak a szent helyre." Délután 2 órakor
következett a litánia, a kegytárgyak megáldása és a zarándokok
búcsúztatása. Ezt követően hitünkben megerősödve,megújulva in
dultunk haza.
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8 Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános I kola és Óvodá ' I

Wolf Péter 7. osztályos tanuló

Művészetidélután

Judo oktatás iskolánkban

I. helyezés
III. helyezés

III. korcsoport III. helyezés
III. korcsoport III. helyezés

Homok Ferenc súlylökés IV. korcsoport
Mile Dávid súlylökés IV. korcsoport

Körzeti Diákolimpia eredményei

Suha Martin magasugrás
600 méteres futás

Szent Gellért Nap Budapesten

2011. szeptember 7-én művészeti délutánt tartott a Gyomaend
rődi Alapfokú Művészeti Iskola.

Sok tanszak érkezett, a táncosok szebbnél szebb ruhákban ér
keztek, a hangszeres tanítók pedig csodás hangú hangszereket
hoztak. Minden tanuló kapott egy füzetet, amiben pecséteket gyűj
tött. Választhattak, hogy milyen sorrendben szeretnék végig járni
az állomásokat. A néptáncosok játékos feladatokkal csábították
magukhoz a gyerekeket. Egyszerű feladványok voltak ezek, hogy
a legkisebbek is teljesíteni tudják őket. A balettosok gyakorlatokat
mutattak, majd a többiek utánuk csinálták. A Hevesi Gitársuli is
mert slágereket, dalokat játszott. A gyerekek ki is próbálhatják a
gitárokat. A fúvós hangszerekbe belefújhattak az érdeklődők.

Nagyon élvezték az iskola tanulói. Később a füzeteket dobozba
dobták, sorsoltak és nyereményeket osztottak. Szép volt ez a nap.

Bene Boglárka 5. osztályos tanuló

Iskolánk 20 ll. szeptember 23-án a Szent Gellért Napot Buda
pesten töltötte.

Megérkezésünk után a BKV buszai vártak ránk a Keleti pálya
udvaron, melyek elvittek bennünket a budai Sziklakápolnához. A
különleges templomba elsőként az alsó tagozatosok juthattak be.
Addig a felső tagozatosok egy kis sétatúra keretében megnézték a
Gellért-hegyet, a Budapesten átfolyó Dunát és környékét.

Miután a felsősök is körültekintettek a templomban, vissza
sétáltunk a buszokhoz, melyek elvittek minket a Parlament előtti

térre. Itt diákjaink, tanáraink megpihenhettek. Kis várakozás után
három csoportban indulhattuk megnézni a Parlament épületét. Az
Országházat, nemzeti jelképeinket idegenvezetők mutatták be. Ez
kicsiknek, nagyoknak nagy élmény volt. Ezt követően a buszok
visszaszállítottak minket az állomásra. Amíg várakoztunk, diákja
ink vásárolhattak a pályaudvaron levő boltokban. Később felszáll
tunk a vonatra, mely körülbelül két óra alatt hazahozott bennünket,
Gyomaendrődre.

A kirándulás jól sikerült, élményekkel, ismeretekkel gazdagod
tunk. Reméljük, máskor is részt vehetünk hasonló programokban.

Farkasinszki Tünde és Tamás Rebeka 8. a osztályos tanulók

Ebben a tanévben lehetőségünk nyílik arra, hogy judo edzése
ken vehessünk részt iskolánk tornatermében. Szeptembertőlrégi és
új judosok kezdhették meg az edzéseket. Az edző irányítása mel
lett megtanuljuk az üdvözlés, a köszönés, a tiszteletadás formáit. A
tisztességes küzdelem közben pedig megtanuljuk legyőzni önma
gunkat és az ellenfelet. A győzelmen túl a vereség érzését is megta
pasztalhatjuk.

A judo tanulása közben olyan általános mozgásgyakorlatokat is
végzünk, amelyek a későbbiekben hasznosak lehetnek számunkra.
Így például megtanulunk esni úgy, hogy az sérülésmentesen tör
ténjen.

Az első edzések nagyon jó hangulatban teltek, s a végére kellő

képpen ki is fáradtunk.



SZElVI. ORSOLYA és TÁRSNŐ.
Október 21.
+Köln, 304 körül

Kölnben, a Szent Or
solya-templomban van
egy felirat a 4. vagy az 5.
századból, mely szelint
egy Clematius nevű em
ber ezen a helyen, ahol
szüzek szenvedtek vér
tanúságot, templomot
építtetett tiszteletükre
egy korábban meglévő,

de leégett és rommá
lett szentély helyén.
Szent Orsolya tisztele
tének elsőbizonyságai a
8-9. századból valók.

Legendájának több
változata ismert. Az
egyik, amely hírt ad Or
solyáról és társnőiró1:

Aureliáról, Corduláról,
Cumeráról és Kunigun
dáról, elmondja, hogy
Orsolya egy brit király

leánya volt. Szüzességet fogadott és visszautasította
egy pogány királyfi kezét. Társnőivel együtt hajón me
nekiilt el Angliából, és a kontinensre érve a Rajnán Köl
nig hajóztak. Itt a pogányok, akik éppen ostromolták
a várost, elfogták és megölték óKet. Mindez 304 körül
történt.

E legenda elteljedésére és elfogadására nagy ha
tással volt Schönaui Szent Erzsébet (1129-1164) "ki
nyilatkoztatása". Orsolya tisztelete Kölnböl kiindulva
szinte egész Európában elteljedt. Hogy 11.000 társát
említik, ez egy középkori olvasási hibából ered, mert
a legenda csa!\: ,,11 M", azaz tizenegy mártír társáról
beszél. Ezt az M-et - ami mint római szám ezret jelent
- olvasták ezernek.

A 16. században Merici Szent Angéla az általa ala
pított rendet Szent Orsolya oltalma alá helyezte, ezért
orsolyitáknak nevezik óKet. Célul tűztékki a fiatalleá
nyokkal való foglalkozást, tanítást, hogy hithű, művelt,

jó édesanyákká nevelődjenek.

A rend célja, feladata ma is elsősorbana tanítás, ne
velés, de alapítójuk szándéka szerint igyekeznek alkal
mazkodni a kor igényeihez. Magyarországon jelenleg
öt városban orsolyita tulajdonban működök katolikus
óvoda, általános iskola, gimnázium, szaliliözépiskola
és lmllégium: Dombóváron, Győrben, Kisvárdán, Sop
ronban és Budapesten.

ENDRŐDlEKBARÁTI KÖRÉNEK MEGHÍVÓI

ElőzetesFelhívás 2011. október 23-i táblaavatáson
való részvételre

Tisztelt Endrődiek Baráti Körének tagjai és más érdeklődőkl

Mint a városunk újságban olvashatták, Gyomaendrőd Város és
az Endrődiek Baráti Köre táblát szándékozik állíttatni

2011. október 23-án,

az 1950-es évek endrődi üldözötteinek tiszteletére, megemléke
zésére. Köztudott, hogya Baráti Kör megalakítói ezen üldözöttek
sorából kerültek ki.

A tábla ügye jelenleg még intézés alatt van, melynek végleges
sorsa lapzártánk után dől el.

A tényleges helyzetről a tájékoztatást egyéni érdeklődés útján
tudjuk megadni - 20 ll. október l. után - az alábbi címeken.

Kedves Endrődi Barátaink!

Baráti Körünk a hagyományok felidézése és a hőn áhított hazai
ízek élvezete céljából közös disznóvágást és tort rendez 2011. októ
ber 22-én, melyet az alábbiak szerint tervezzük lebonyolítani.

A jelentkezők létszáma és befizetése alapján vásárolunk l vagy
2 db disznót. Azokat együtt levágva (böllér segítségével) feldolgoz
zuk és ki-ki kívánsága és fizet~si kedve szerint feldolgozva osztjuk
szét, valamint eszünk belőle a helyszínen, frissen sütve-főzve.

Igen fontos az előre történő jelentkezés! Tehát akit érdekel, az
alábbi címeken értesítsen minket.

Endrődiek:

Ladányiné Mancika, 5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 21; T:06
66-611-311; margitv46@freemail.hu

Fülöpné Katika: 5502 Gyomaendrőd, Szabadság u. 4/2; T: 06
66-284-435;M:06-30-6628-551

Elszármazottak:
Endrődiek:

Ladányiné Mancika, 5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 21; T:06
66-611-311; margitv46@freemail.hu

Fülöpné Katika: 5502 Gyomaendrőd, Szabadság u. 4/2; T: 06
66-284-435; M:06-30-6628-551

Elszármazottak:
Tímár Imre, 1022 Budapest, Eszter u. 8/A; T:06-1-326-7567; M:

06-20-9429-331 timarimrev@gmail.com
Szabó Béla, 1022 Budapest. Fillér u. 93. T:06-1-326-6753; M:

06-20-9766-322; pille. l @t-online.hu

Továbbá, a Gyomaendrőd 2011. október 23-i hivatalos ünnepi
programjából is lehet tájékozódni.

Tímár Imre, 1022
Budapest, Eszter u.
8/A; T:06-1-326-7567;
M: 06-20-9429-331
timarimrev@gmail.
com

Szabó Béla, 1022
Budapest, Fillér u.
93. T: 06-1-326-6753;
M: 06-20-9766-322;
pille.l@t-online.hu
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AMIT ISTEN EGYBEKÖTÖTT...

9

Szeptember 3-án szolgáltatták ki a házasság szentségét egymásnak
a hunyai templomban

Dr. Hódi Péter és Dr. Cserenyecz Anita.

Szeptember 3-.án kötött házasságot az endrődi templomban
Nagy Attila és Kovács Anett Szabina.

Kívánunk mindkét párnak sok boldogságo t, életükre Isten áldását'

1961. augusztus 27-én kötött házasságot a hunyai templomban
Timár Sándor és Farkas Magdolna

20 ll. augusztus 28-án a rákos hegyi (Bp. 17. ker.) Lisieux-i Szent
Teréz templomban ünnepelték házasságuk SO. évfordulóját család
juk és rokonságuk körében. A képen: 2 lányukkaI, vejeikkel és 9
unokájukkaL

Isten áldását, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk nekik'
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Ordögoldal

2011. október

Tisztelt OlvasóI
A közeledő 1956-os forradalom ünnepnapja arra sarkallt,

hogy olyan történetet keressek Endrőd vagy Hunya falvak
életébfJn, mely az 1950-es ~vek s?nyarú epizódjait jeleníti
meg. Igy bukkantam Veres Arpád Ordögoldal című könyvé
re, mely 2007-ben a Püski Kiadó gondozásában jelent meg.
A szerző gyermekkorának sanyarú történetét írja Je, amikor
családját Budapestről kitelepJ1ették Hunyára, az Ordögoldal
353-as számú tanyájába. A megrázó visszaemlékezés a
Rákosi rendszer alattomosságát példázza: "Rákosiék egyik
kimondatlan célja az volt, hogy essen egymásnak a két,
számukra nemkívánatos, megsemmisítésre ítélt réteg... "
Azt hiszem, hogya sebek begyógyításához fel kell támi az
igazságtalanságokat, hiszen a megnyugvást az áldozatok
lelkében csak ez hozhatja meg.

"Ebbe a környezetbe lettünk száműzve. Friss jövevények
voltunk. Még csak sejtettük, hogy nem lesz ilyen idillikus a
kép, hiszen a tél kemény. Tavasszal és ősszel dagasztani
lehetett a sarat és az ivóvíz két kilométerre, a bolt a tanya
központban öt kilométerre volt, de rendszeresen üres. Vil
lany az nincs, orvos kétszer egy héten a tanyaközpontban
volt elérhető, és ugyanitt volt egy segélytelefon is. Továbbá
a hatóság ellenséges volt, és nem lehetett elhagyni a kijelölt
terület határát. l\lem tudtuk miből fogunk megélni. A későbbi

években lehetett a tsz-ben és az állami gazdaságban éhbé
rért dolgozni. Nagyjából egy kilométeres távolságra voltak a
tanyasorok, ahol egymástól 300-400 méterre helyezkedtek
el a tanyák. Kétféle tsmya létezett a környéken. Az egyik fajta
egész évben lakott. Allandó emberi tartózkodásra is kiépített
főépülettel és hozzá tartozó ólakkal, istállókkal, szérűkkel,

nagy udvarral rendelkezett. A területen akác- és eperfák vol
tak telepítve. A kis birodalom, az ötvenes évekre jellemzően,

gémeskúttal és petróleum-világítással volt ellátva.
A másik típusú tanya csak nyári tartózkodásra kiépített

ideiglenes lakóhely. A tanyagazda a közeli 12-18 kilométer
re lévő faluban töltötte a telet, és csak a tavaszi munkák
idején jelent meg a ta.nyán. A munkák idején a családjával a
tanyán tartózkodott. Altalában a család egyik fiatalabb férfi
tagja maradt kint egész télen és etette, gondozta az állato
kat, vigyázta a termést és a gépi felszereléseket. A tanyák e
típusát úgynevezett kulákok lakták és éltek a 15-30 holdas
közé'pparasztok kemény, de függetlenséget biztosító éle
tét. Allatokat, négy-öt lovat, három-négy tehenet, tíz-tizenöt
disznót és aprójószágot tartottak.

Kitelepítési végzésünk ezt a tanyavilágot szabta lakóhe
lyünknek. A mi családunk budapesti volt, nem ismertük a ta
nyasi életet. Tagjai a következők: Nagyanyámháztartásbeli
özvegyasszony, akit mindég a férje tartott el. Ovéké volt az
elvett négyszobás lakás. Micsoda pech volt nekik, hogy ve
lük laktunk egy lakásban. Apám a néphadsereg frissen iga
zolt és véglegesített ezredese. Véglegesítése napján rögtön
ki is telepítették! Anyám a városi asszony háztartásbeli Bá
tyám 14 éves és én, aki 1Q. éves voltam. Mi öten érkeztunk,
kéretlen látogatóként, az Ordögoldal 353. számú tanyába.
Ráöntöttek a kulák család nyakára. Rajtunk kívül még 150
családot telepítettek ebbe a tanyasi világba. Kitelepítésre ke
rültek papok, katonatisztek, csendőrök, koncentrációs tábort
megjárt zsidók, gyárosok, színészek, étteremtulajdonosok,
de voltak egyszerű közhivatalnokok is. A kitelepítés a család
tulajdonában lévő lakás nagyságától is függött, hiszen la
kást akartak szerezni, lopni. Sok volt a gyermek és idős. Ica

nénit - egy első világháborúban szolgáló tábornok özvegyét
- is kitelepítették, férje húsz éve meghalt. Mit árthatott volna
él, ha Budapesten hagyják?! De a diktatúra nem válogatott.
Ordögi módszer volt ez a szisztéma! A kulák rétegre rárakni
ezeket a családokat. Természetesen sok férőhely nem volt
a tanyákon, és a kulák család által használt lakóterületből

kellett átadni valamit.
A pestiek felkavarták a helybéliek életét, mindennapos

jelenlétükkel zavarták a családokat, és még enni és inni is
akartak. Hát nem disznóság!? Ezek a családok nem értet
tek a mezőgazdasági munkákhoz, így később, amikor már
lehetett dolgozni a tsz-ben, illetve az állami gazdaságban, a
"hideg vízre valót" sem keresték meg.

Nekünk a már említett ~anya, a 353-as jutott. A tanyából
a téli kamrát kapuk meg. Oten egy 4x4 méteres helyiséget.
A kamra a főépület közepén volt. A tornácról először az
előszobába lehetett bejutni. Balra voltunk mi, jobbra volt a
tisztaszoba, amelyben a Gellai család - a mi kulákunk - élt.
Gellaiék a nyarat töltötték a tanyán, keményen dolgozva. Az
öreg Gellai vékony szikár ember volt, vele élt felesége és
két huszonéves fia. A fiatalabb fiú, András vitte apjával a 18
holdas gazdaságot. Gondozták az állatokat. próbáltak meg
felelni a hatalom elvárásainak, de az lehetetlen volt, és min
den héten kisöpörték a padlásukat. Sokszor járt a végrehaj
tó, és ilyenkor megtelt a szobánk a Gellaiék ágyneműjével,

ugyanis elvitték volna ezeket is, az elmaradt beszolgáltatás
fejében. A másik fiú tüdőbajos volt. Vincének évekkel ez
előtt kivették a fél tüdejét. Az Alföld földútjaival rettenetesen
poros volt. Aratott, tombolt a tüdőbaj. A feleség általában
két~~tenként jött ki a faluból, ritkán láttuk...

Osszel -, ha igaz - a két kilométerre lévő tanyasi iskolába
fogok járni, egyelőre csupán a tanyán segítettünk. Trágyát
hordtunk, etettük az állatokat, közben riadtan hallgattuk a
r,~mhíreket: visznek tovább bennünket. a Szovjetunióba.
Oszintén szólva, el is hittük ezeket. Tudtuk, hogy él még
körülöttünk százötven hasonló sorsú család. Az idő telté
vel kezdett beérni egy természetes, de számunkra szörnyű

állapot. A kezdeti sajnálatot és segítő készséget lassan fel
váltotta a tanyasi család ellenérzése. A rendszer cinikus,
gonosz terve bevált. A kulákot és a kitelepített pesti családo
kat összeugrasztotta a mindennapi kényszerű együttlét, az
állandó alkalmazkodás. Mind a két fél tudta, hogy egyikük
sem tehet az összezártságról, a kényszerű együttlétről, de
a megfáradt idegrendszerek kezdték felmondani a szolgá
latot. Rákosiék egyik kimondatlan célja az volt, hogy essen
egymásnak a két, számukra nemkívánatos, megsemmisí
tésre ítélt réteg ..."

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok,
gázkészülékek, kazánok, radiátorok,
csövek, szerelvények.

hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek,
háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
szegek, csavarok, zárak, [akatok,
fürdőkádak, mos,?ók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség!Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!
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"Egy nyughatatlan cselekvő ember" - Papp Zsigmond önéletrajza V.

( Nyelwizsga idöpontcb: áprilisban, má;u,:ban, júniusban. )

Óradíj: 600-1000Ft - lit.zfnntil fII"ÖQft

Tel: :z0/n-'70-2Z, :Z0/'47-1601

Lovagló pályánk a falu szélén volt. A
nótában is emlegetett dorozsmai szél
malom a közelben kelepelt. Kivonulás
kor mindig a széljárást figyeltem, mert
ha fújt a szél, a malom járt, biztos vol
tam benne, hogy repülni fogok.

A malom iránt elkezdett velem
bokkolni (megfeszített négy lábon ug
rálni) s míg le nem esett, addig nem
tágított. Egy alkalommal többek kö
zött kint volt a gyakorlaton Becsey fő

hadnagy úr is. Mindenáron a nyereg
ben akartam maradni, de ez a betyár
ló kiragadott, kitört a sorból. "Na, mi
lesz veled festő? Szarok a penzlidre l"

kiáltotta felém. Az esés nem maradt
el. Mikor bevonultunk, az irodában is
szóba került a dolog, mert megfájult a
karom, a kapitánynak is tudomására
jutott, s kicseréltette a lovam. Annyit
azonban elért, hogy megtanultam lo
vagolni. Vásárolni Szegedébe jártunk.
Egy alkalommal a kapitány úr felesége
is velünk jött. Négy szürke arab mén
volt befogva a hintóba. Dorozsmáról
Szegedre menet a rókusi vasútállomás
mellett a sínek felett egy hídon kellett
átmenni. Mikor a híd közepére értünk,
a gyorsvonat éppen akkor száguldott el
alattunk, nagy gőz és füstoszlopot vert
fel éppen a lovak alá, azok megijedtek,
és le akartak ugrani a hídról. En a ko
csis mellett ültem a bakon, a két első ló
hajtószárát erősen megrántottam, mire
a két ló két hátsó lábára állva ágaskod
ni kezdett, pillanatok alatt leugrottam
a lovakat orron vertem, majd zablánál
fogva a fejüket visszafordítottam. Az
egyik ló az elejével a korlátra esett. /',
kapitány úr felesége elájult, csak pecek
múlva tért magához. Csak azután tudta
meg mi történt. Ez eset után, ha Sze
gedébe ment, nekem mindig a bakon
kellett ülni. Sütemény s torta szelet is
kijárt nékem a kapitányné konyhájáról."

Közreadja: Cs. Szabó István

R&s%leteJ: inform6d6: Gyomaendröd, Kossuth u.18. naponta: 14-18 óráig

Igenybe vehető szolgáltatások: elözetes tudásszint felmeres, tanácsadás

Inter N elvstúdió Inf~lnlemYOlv"udl~:hU:~""""N~~

Felvételizel, diplomázol, jó állást keresel?

A nyelvvizsga PLUSZ PONT!

Már most bészülj a tavaszi nyelvvizsgára!
angol, német, olasz, francia és eszperantó

G~erekeknek! ango' és nér.let ~'\'Jlao~ 4-tö114 éves ;;""9.

és korrel"'átáJás - h()g~ fe Jeg~é' III SEM,. l

felejtettem el soha. Az első kilenc órai
takarodót fújó trombita hangját még
most is hallom. Ehhez sokban hozzá
járultak az előzmények. Az ábrándok
hazájából érkeztem oda. Nem így kép
zeltem el a sorsomat. Roppant el vol
tam keseredve. Másnap felöltöztettek
bennünket. Ami rongy és piszok volt
a raktárban, az mind ránk aggatták.
Kistermetűnek szándékosan nagyot,
nagynak pedig kicsit. Még tisztek is jót
mulattak rajtunk. Megkezdődött hát a
gyöngyélet. Nappal gyakorlatok gyalo
gosi'm és lovon, később már fegyverrel
is. Ejjel lóőrségi szolgálat minden má
sodik-harmadik napon. Szerencsére
az éjjeli lóőrségi szolgálttól hamarosan
megszabadultam. Irodába kerültem ír
noknak. Közvetlen parancsnokom Ko
vács János őrmester úr lett. Egy igen
komoly derék úriember volt. Aludni is
az irodában aludtam egyedül a kassza
mellett, s egyúttal ez volt az őrszolgá

latom is. Míg az alapkiképzés tartott
csak addig jártam
szakaszba, az- r--------------------------,
után teljesen irodai
munkaköröm volt.
Lovagolni azonban
még sokáig kellett
járnom. Az egyik
tovább szolgáló
altiszt velem szem
beni ellenszenvét
többször éreztette
velem. Rosszindu
latú lovakat adott
alám. Volt egy ma
kacs természetű

"DANTE" nevű an
gol telivér, sokáig
volt a lovam. Ritka
nap volt, hogy le
ne dobott volna.

2011. július 22-én pénteken igé
nyesen válogatott alkotásokból meg
nyílt Papp Zsigmond emlékkiállítása a
Vidovszky- Gyűjtemény székházában.
Egy lépés ez remélhetőleg - Zsiga bá
csi hagyatékának "végleges befogadá
sára". Folytatva önéletrajzát, bízom ab
ban, hogy olvasóinkat nem untatom...

"Esténként eljárogattam a polgári
kaszinókba is. Ott is mindig az öregek
társaságát kerestem. Akik eIbeszél
gettek a régi jó időkről. Ma már csak
sajnálom, hogy nem jegyeztem fel el
beszéléseinket, sok érdekes dolgot
felemlítettek különösen gyomai vonat
kozásokban, ami már a múlté. Az idő

haladt, nehezen tudtam sorsomba be
lenyugodni. Mindenáron festő akartam
lenni. Senki nem volt, aki a legelemibb
dolgokat megmutatta volna. 1909. év
szeptember hóban jelentkeztem a fes
tészeti mesteriskolán felvételre. Ott
láttam életemben először szén rajzott,
ott rajzoltam életemben először aktot.
A felvétel természetesen nem sikerült.
Október elsején pedig be kellett vonul
ni katonának. Mikor már láttam, hogy
minden hasztalan, katonának kellett
menni, kérvényt adtam be a hadkiegé
szítő parancsnokságnak, hogy osz
szanak be a tiroli vadászokhoz. Meg
jött, hogy beosztottak a ménes karhoz
Dorozsmára - így lettem én csődörös

katona. Még egy gyomai fiú, Roósz
Gyö.rgy jött oda velem.

Utközben csatlakozott hozzánk egy
Nagy János nevezetű fiú. Mindketten
kovácsok voltak. Naplemente után ér
keztünk a laktanyához. A kaszárnya
egy Mária Terézia- korabeli alacsony,
vályogból épült ronda sárga épület volt,
valamikor a vasas németek (dragonyos
lovasok) szállásoltak benne. Az épület
közepén volt a száraz bejáró. Bemen
tünk, ahol nagy érdeklődéssel fogadtak
bennünket.

"Nacsak, hogy mán megjöttetek az
apátok ilyen-olyan-ját, ippen három
esztendeje várunk rátok!"

Ez a fogadtatás igen katona ízű

volt. Mi voltunk az első bevonulók. Az
irodában aztán valamivel jobb fogad
tatásban volt részünk. Két kovács és
egy középiskolás, aki németül is tud,
referálta a manipuláns (gazdasági élel
mezési altiszt), az ott lévő tiszteknek.

Levezettek bennünket a legénys~gi

szobákba, hármunkat háromfele. En
az első szakaszba kerültem.

Egy jó arcú, pirosképű őrvezető úr
lett az "apám". Aznap varrta fel az egy
csontcsillagot, krumplivirágot, ahogy
katonanyelven mondták volt akkori
ban, s tőle kaptam az első "szellemi"
katonai oktatásokat. Akaszárnyában
töltött első esti benyomásaimat nem
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Labdarúgó hírek a Megyei I. osztályból

A Gyomaendrődi FC labdarúgói folytat
ták szereplésüket a Megyei r. osztályú labda
rúgó-bajnokság őszi szezonjában. Az ebben a
hónapban lejátszott mérkőzéseken sajnos ke
vés jó eredmény született, hiszen a vidéki és a

íft!C hazai összecsapásokon is csak döntetlenek és
vereségek születtek, a győzelem még várat ma
gára ebben a bajnoki szezonban. Az időjárás

••~ rendkivül kedvezően alakult, hiszen minden
.' mérkőzésünk kitűnő időben és jó pályán ke

rült megrendezésre. A további mérkőzéseken

reméljük, magára talál a csapat és győzelmekkel örvendeztetik meg
a szurkolóinkat.

A lejátszott mérkőzések eredményei:
2011. 09. 07. Gyomaendrődi FC - Méhkeréki SE O: O

G.: -
Ifi.: 4: O G.: Csapó Zs., Csapó P, Oláh R.(2)

Szépszámú közönség előtt rendezték meg a hét közepére ha
lasztott mérkőzést a tavalyi ezüstérmes ellen. Az első félidőt a ke
ménység, és a mezőnyjáték jellemezte, valamint a játékvezető igen
érdekes ítéletei, amelyek igencsak borzolták a hazai nézők idegeit.
Az első félidő végén sajnos emberhátrányba kerültünk, Rácz Ger
gőt kiállították. A második félidő is a küzdelemről szólt, egy-egy
kapufa itt is, ott is. A jó ötven percet emberhátrányban játszó hazai
csapat értékes döntetlent ért el egy küzdelmes mérkőzésen.

20 ll. 09. ll. CsabacsűdSE - Gyomaendrődi FC l: l
G.: Kovács Gy.
Ifi.: 2: 2 G.: Farkas K.(2)

Gyönyörű napsütéses időben igen határozottan és nagy elszánt
sággal kezdtük a mérkőzést, több lehetőségünkis volt a mérkőzés

elején, de azok kimaradtak. Az első félidő 30. percében egy szép
támadást követően azonban bombagóllal megszereztük a vezetést.
A második félidőben felpörgött a hazai csapat és nagy iramot dik
tálva folytatta a mérkőzést. Ennek eredményeként hamar (50. perc)
sikerült is egyenlíteniük, igaz elég vitatható körülmények között,
hiszen kapusunkat akadályozták a védésben. Ezt követően jöttek
a hazai rohamok, de a védelem, élükön Szabó Zoli kapusunkkal
állták a sarat és mindent hárítottak. Voltak még mindkét oldalon
lehetőségek,de azok kimaradtak, Így pontosztozkodás lett a végén.

2011. 09. 17. Gyomaendrődi FC - Mezőberényi FC O: l
G.: - .
Ifi.: 2: 3 G.: Csapó Zs. (2)

Az első félidőben mindkét csapat igen álmosan kezdett, lassan
melegedtek be

a játékosok. Inkább a vendégek veszélyeztettek, de a védelem
és a kapusunk,

mint mindig mostanában végig a helyén volt. Az első félidő

eredménye Így gólnélküli döntetlen lett. A második félidő már iz
galmasabbra sikerült, egy tipikusan egygólos mérkőzés képe rajzo
lódott ki, mindkét csapat akarta magának azt a bizonyos 3 pontot.
A mérkőzés végére felforrósodott a játék, röpködtek a sárga lapok,
valamint egy piros is előkerült a vendégeknél. A vége előtt öt perc
cel kihagyhatatlan helyzet maradt ki a vendégek kapujánál, csatá
runk az ötösről senkitől sem zavartatva sem tudta a kapus mel
lett ellőni a labdát. A mérkőzés végén a 90. percben megbosszulta
magát a hazai kihagyott helyzet, a vendégek kihasználták védőink

tétovázását, és közelről megszerezték a mérkőzés egyetlen gólját,
valamint a három pontot is.

20 ll. 09. 24. Szeghalmi FC - Gyomaendrődi FC 2: O
G.: -
Ifi.: 2: O G.:-

Támadólag kezdtük a mérkőzést és mindjárt az elején lövések
kel jelentkeztünk be az ellenfél kapujánál. A ha.zai oldalon az első

igaz támadás a 10. percben következett, amelyből a lesen álló csatár

Öregszőlőitanárok, diákok találkozója
Szeptember 24-én ünnepi misére gyűltek össze az endrődi

templomban az öregszőlői volt tanárok és diákok.
Iványi László plébános kiemelte a véletlen egybeesést: itt a

templomban az elhunyt és élő tanárokért, diákokért imádkozunk,
az egyházmegyében Szent Gellért első püspökünknek az ünnepe
van. Gellért amellett, hogy pap és püspök volt, az egyházmegyéjé
ben az első iskolát ő alapította. Ö volt Szent István királyunk fiának,
Imre hercegnek a tanítója, nevelője.

A szentmise után az Öregszőlőben, a volt Szent Imre Iskola mö
gött folytatódott az ünnepség.

Giricz Vendel ny. volt igazgató ünnepi beszéde után a volt diá
kok szavalatai tették még meghittebbé az ünnepséget.

Iványi László plébános, tb. kanonok újra szentelte a tanyasi isko
lák 200?-ben felállított emlékművét, mivel az új helyre került. A volt
diákok lelepleztek még egy emléktáblát is.

Ezután az elhunytak tiszteletére virágot helyeztek el a volt diá
kok, a jelen lévő volt pedagógusoknak pedig egy-egy szál virágot
adtak.

A meghitt ünnepség szerényagapéval ért véget.
Köszönet illeti a fáradhatatlan szervezésért Pésó Illés Béláné ny.

tanárnő!, aki mindig szívén viseli az Öregszőlő sorsát.

a hálóba lőtt, nagy meglepetésre a játékvezető mégis gólt ítélt. A
félidő közepén egyenlítési lehetőségünk volt, hiszen egy középre
lőtt labdát Dani azonnal rálőtt, ami a kapufán csattant, akipattanó
pedig a kapusról szöglet re ment. A második félidő elején ismételten
mi veszélyeztettünk, de sajnos eredménytelenül. Ezt követően a ha
zaiak gyors fiataljai rendre lekontráztak bennünket, de a befejezé
sek nekik sem sikerültek még ekkor. A mérkőzés vége felé azonban
a második hazai találat megpecsételte sorsunkat. A második félidő

ben a jobban kontrázó hazaiak megérdemelt győzelmet arattale

Fülöp Zoltán
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Oláh Gizella

POSTÁNKBÓL

Olvasóink írják...

Tisztelt Városunk újság!

, S~eretném..~álám~t kifej~zni, szüleink házasságkötésének 100
~ves evforduloJanak tIszteletere szervezett ünnepség megrendező

Inek Olyan ~I~alom volt ez, ami - gondolom nem csak nekem, ha
nem az ott levo nagycsaládnak is - felejthetetlen.
.. Giri~z László ,fárad~atatlan" fiatalo~ lendül;t~el megrendezett
unneples sorozatat, amInek csucspontja a vetItesseI egybekötött
sok-sok élménnyel gazdagított beszámolója volt, visszahozta a fiatal
korunkat. Köszönöm!

Fülöp Imrénének (Katikának), a családias hanaulat megterem-
téséért, köszönet! b

Az Endrődön élő rokonoknak a szíves vendéaséget, a sok finom
süteményt! Köszönöm! b

Bár nem ,tartozott az ünnepséghez, de meglátogattuk a Lábas u.
9 sz; ~attl ~azunkat, ahol fiatalságunkat éltük vidáman. A jelenleg
ott elo csaladnak a szíves vendéglátásukért, Köszönet!

Narancsik Vincéné (Tímár Lujza)
Mosonmagyaróvár

Hársfa u. 6
.. I<~:em, hogya levél újságba tételéért a megfelelő honoráriumot

kozolJek, vagy a csekket postázzák címemre!

Köszönettel: Narancsikné

~edves Olvasónk! A "honoráriumot" már megkaptuk, köszönjük!
Nekunk az a honorárium, ha olvassák a lapot, és ha írnak.

Egy tanárra emlékezve
Két történet dr. Csókási Béláról

Márványba vésve

Dr. Csókási Béla 1950 és 1954 között a szeghalmi Péter András
Gimnázium tanára volt. A gimnáziumot akkor Bólyai Farkas Gim
náziumnak nevezték.

. (!:éter Andrást, ~ki 1~16-ban meghalt, kuláknak nyilvánították,
~klrol nem lehetett Iskola t elnevezni, még akkor sem, ha éppen az
altala adományozott birtokból jött létre az intézmény.)

Béla bácsit nagyon szerették a tanítványai.
. 2~01-be.n..ünnep;ltül a középiskola alapításának 75. évfordulóját.

~ JU~lleuml unnepsegen avattuk fel azt a márványtáblát, amellyel az
Iskolaban egykor tanító tanároknak állítottunk emléket. Itt szerepel
mindazon tanárok neve, akik legalább öt évet tanítottak a Berettyó
parti gimnáziumban.

, A figy,el:nes szem.!élő a h~tve~nyolc név között megtalálja Csókási
Bela nevet IS, pedIg o csak negyevig volt Szeghalmon.

, ~.~ en;léktábla egy nagylelkű adakozó, Ei/er Katalin adományá
boi Jott letre. A volt diák egyetlen kívánsága teljesítését kérte: leg
kedvesebb tanára neve is kerüljön fel az emlékfalra. Ez a tanár Dr.
Csókási Béla volt.

Örömmel teljesítettem a kérést, annál is inkább, mert személyes

élmények kötöttek e nagyszerű tanárhoz, 1956 és 1960 között engem
is tanított a gyomai gimnáziumban.

A herékről politikus szemmel

, ';olt olyan időszak, amikor az oktatást nagyon erős központi irá
nYltas, SZIgorú szakmai és politikai ellenőrzés jellemezte. Gyakori volt
a s:akjelügye.l?i óral.á~ogatás, ó~a.~lemzés. Fontos volt a tananyagból
adodo nevelesI, "poZztlkm nevelesI feladatok megvalósítása.

1952-ben megyei szakfelügyelő látogatta meg Csókási Béla bácsi
méhekről tartott biológia óráját. Az óra utáni elemzésen, meO'beszé
lé:e~ a felügyelő szakmailag jónak minősítette a tananyag feldolgo
zasat.

Egy kifogás hangzott el: Amikor a méhcsaládok életéről beszélt a
szaktanár a herékkel kapcsolatban meg kellett volna említeni a tár
sadalom heréit is, a kulákokat, a feketézőket, a beszolgáltatást nem
teljesítőket.

Ui. Az ötvenes években azért tanított Béla bácsi Szeghalmon,
';I.ert a háború el?tt Endrődön a polgári iskola igazgatója volt, s az
uJ hatalom megblzhatatlannak tartotta, ezért távoznia kellett a köz-
ségből. .

Gyula, 2011. augusztus
Vaszkó Tamás

TÍZ ÜNNEPNAP
AZ ÖSSZEFOGÁS ÉS A ZENE JEGYÉBEN

Nem, tudom, a kedves ~Iv~só hogy van vele, én mindig ün
nepnek ele:n.meg, ha vendegelm .vannak, vagy vendégeskedem.
I~'yen~or ki~~kk:n az ember a hetköznapokból, ünneplőbe öl
tO,zte~1 ~,szlvet, es ezek a napo~ az adódó többlet-gondok elle
nere IS Jokedvben telnek el. Igy elte meg énekkarunk az Ottawai
Magyar Kórus augusztusi látogatását.

. , Alig búc~úztattuk el schöneki barátainkat, máris nagy ener
glav~l. vetettuk bele ~a~unk~~ ~ kana~ai, kórussal közös prog
ramJaInk megszervezesebe. Suntett probakkal, egyeztetésekkel,
szponzorok keresésével és saját felajánlásokkal készültünk a ta
lálkozóra. Legtöbbőnknek erre az időszakra esik évi rendes sza
badsága, családi nyaralása, a lakás- és kert körüli teendők zöme,
mégis sikerült mindent megnyugtatóan elrendezni.

~ár, az :Iső. k?z?s vacsor,a és próba jó hangulatban telt, is
meroskent udvozoltuk egymast, sőt újabb barátokra is találtunk
a ~íz ?~p a~att. ,\öbbek között szívünkbe zártuk a gyergyószent
mlklosl nepdalenekest, Ambrus Katalint. Sokat nevettünk a
v~n.dégek színjátszó csoportjának előadásán a gyomai művelő

des! hazban. A gyomaendrődi, a mezőtúri és a békéscsabai kö
zös hangversenyek izgalmai, az együtt éneklés, és az utazások
egyre közelebb hoztak bennünket egymáshoz. Külön örömet
okozott, h?gy a f~ll~pé~.e~. ut~n ,~ok pozitív kritikát kaptunk a
zeneszereto, zeneerto kozonsegtol, ami igazolta, hogya kitartó
munka meghozza gyümölcsét. Köszönet érte karnagyainknak,
FInt~ Beatrix,nak é~ Gecseiné Sárhegyi Nórának. Az ehhez ha
sonlo megmerettetesek adnak erőt a munka utáni fárasztó esti
próbákhoz, az embert próbáló szervező rriunkákhoz.

Az ottawaiak ittlétének és programjainak költségeit sok em
b~r együttmű~ödésével sikerült előteremteni. Bár kéregetni-,
~?t a tam?g~t~st elfogadni. n~,m ,túl felemelő, a segítség mégis
Joles~~, külonosen, amel)'lkrol ereztük, szívből jött. Sajnos a
kulturara ,ha~ánkb~ sohasem volt elegendő pénz, s ez ma fo
kozottan ervenyes, am most is győzött az összefogás. Köszönjük
Homok Ernőneka kezdeményezést és koordinálást, és köszön
jük önzetlen. seg~tségét a k?vetkező támogatóinknak: Agrofém
Velvet, BorSI LaJOS, Csapo Marianna, Dr. Csoma Antal, Dr.
Szonda István, Felsőrészi Olvasó- és Gazdakör, Gecsei László
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrődi Zeneba~
rát,ok ,Kamarakórus, Herczeg Zsolt (Mezőtúr polgármestere),
Illes Janos és a Hárs Hotel, Izsó Gábor (Békés polgármestere),
Keselyős Kft., Kiss Sándor és a Sörkert fogadó, a Kondorosi csár
da, Körösi Halász Szövetkezet, Liget Fürdő Kft., Öszikék Idősek
Otthona, Sikér Kft., Szabó Balázsné, Tímár Andrásné és a Körös
étterem, a TÓTKAÉP és Tótka Sándor, Várfi András (Gyoma
endrőd polgármestere).
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. S~eretném..~álámat kifej~zni, szüleink házasságkötésének 100
~ves evforduloJanak tlszteletere szervezett ünnepség megrendező

mek. Olyan ?l~alom volt ez, ami - gondolom nem csak nekem, ha
nem az ott levo nagycsaládnak is - felejthetetlen.

Giricz László fáradhatatlan, fiatalos lendülettel mearendezett
ünneplé~ so;ozatát, aminek csúcspontja a vetítéssel egybekötött
sok-sok elmennyel gazdagított beszámolója volt, visszahozta a fiatal
korunkat. Köszönöm!

Fülöp Imrénének (Katikának), a családias hangulat megterem
téséért, köszönet!

Az Endrődön élő rokonoknak a szíves vendégséaet, a sok finom
süteményt! Köszönöm! ~

Bár n~m .tartozott az ünnepséghez, de meglátogattuk a Lábas u.
9 sz; ~attl ~azunkat, ?hol fiatalságunkat éltük vidáman. A jelenleg
ott elo csaladnak a SZlves vendéglátásukért, Köszönet!

Narancsik Vincéné (Tímár Lujza)
Mosonmagyaróvár

Hársfa u. 6
.. ~~:em, hogya levél újságba tételéért a megfelelő honoráriumot

kozolJek, vagy a csekket postázzák címemre!

Köszönettel: Narancsikné

~edves Olvasónk! A "honoráriumot" már megkaptuk, köszönjük!
Nekunk az a honorárium, ha olvassák a lapot, és ha írnak.

Egy tanárra emlékezve
Két történet dr. Csókási Béláról

Márványba vésve

Dr. Csókási Béla 1950 és 1954 között a szeghalmi Péter András
Gimnázium tanára volt. A gimnáziumot akkor Bólyai Farkas Gim
náziumnak nevezték.

. (~éter Andrást, ~ki 1~16-ban meghalt, kuláknak nyilvánították,
~klrol nem lehetett Iskolat elnevezni, még akkor sem, ha éppen az
altala adományozott birtokból jött létre az intézmény.)

Béla bácsit nagyon szerették a tanítványai.
. 2~01-be.n..ünnep~ltül a középiskola alapításának 75. évfordulóját.

~ jub,tleuml unnepsegen avattuk fel azt a márványtáblát, amellyel az
Is~olaban egyk?r tanító tanároknak állítottunk emléket. Itt szerepel
mmdazon tanarok neve, akik legalább öt évet tanítottak a Berettyó
parti gimnáziumban.

A figyelmes szemlélő a hetvennyolc név között megtalálja Csókási
Béla nevét is, pedig ő csak négy évig volt Szeo"halmon.

, ~.z emJéktábla egy nagylelkű adakozó, Eiler Katalin adományá
boi jott letre. A volt diák egyetlen kívánsága teljesítését kérte: leg
kedvesebb tanára neve is kerüljön fel az emlékfalra. Ez a tanár Dr.
Csókási Béla volt.

Örömmel teljesítettem a kérést, annál is inkább, mert személyes

élmények kötöttek e nagyszerű tanárhoz, 1956 és 1960 között engem
is tanított a gyomai gimnáziumban.

A herékről politikus szemmel

. ,:"olt o,tyan időszak,. amikor az oktatást nagyon erős központi irá
nyztas, sZlgorú,,~z~km:,z és p?lit~kai ellenőrzés jellemezte. Gyakori volt
a sz:aYelugyeJ~1 orala~ogatas, or;a.~lemzés. Fontos volt a tananyagból
adodo nevelesI, "polttlkal neveiesI feladatok megvalósítása.

, 1952-ben megyei szakfelügyelő látogatta meg Csókási Béla bácsi
mehekről tartott biológia óráját. Az óra utáni elemzésen, megbeszé
lé:e~ a felügyelő szakmailag jónak minősítette a tananyag feldolgo
zasat.

Egy kifogás hangzott el: Amikor a méhcsaládok életéről beszélt a
szaktanár a herékkel kapcsolatban meg kellett volna említeni a tár
sadalom heréit is, a kufákokat, a feketézőket, a beszolgáltatást nem
teljesítőket.

Ui. Az ötvenes években azért tanított Béla bácsi Szeohalmon,
n:.ert a háború el?tt Endrődön a polgári iskola igazgatója ~olt, s az
Uj hatalom megblzhatatlannak tartotta, ezért távoznia kellett a köz
ségből.

Gyula, 20 ll. augusztus
Vaszkó Tamás

TÍZ üNNEPNAP
AZ ÖSSZEFOGÁS ÉS A ZENE JEGYÉBEN

Nem tudom, a kedves olvasó hogy van vele, én mindia ün
nepnek éle:n..meg, ha vendégeim vannak, vagy vendégeskedem.
I~yen~or ki~~kk~n az ember a hétköznapokból, ünneplőbe öl
toztetl a SZIvet, es ezek a napok az adódó többlet-aondok elle
nére is jókedvben telnek el. Igy élte meg énekkarunk az Ottawai
Magyar Kórus augusztusi látogatását.
.. Alig búc~.úztattuk el schöneki barátainkat, máris nagy ener

gIav?l. vetettuk bele magunkat a kanadai kórussal közös prog
rampmk megszervezésébe. Sűrített próbákkal, egyeztetésekkel,
szponzorok keresésével és saját felajánlásokkal készültünk a ta
lálkozóra. Legtöbbőnknek erre az időszakra esik évi rendes sza
badsága, családi nyaralása, a lakás- és kert körüli teendők zöme,
mégis sikerült mindent megnyugtatóan elrendezni.

Már az első közös vacsora és próba jó hangulatban telt, is
merősként üdvözöltük egymást, sőt újabb barátokra is találtunk
a ~íz ?ap a~att. T?bbek között szívünkbe zártuk a gyergyószent
mIldosI nepdalenekest, Ambrus Katalint. Sokat nevettünk a
v~n.dé~ek színjátszó csoportjának előadásán a gyomai művelő
desI hazban. A gyomaendrődi, a mezőtúri és a békéscsabai kö
zös hangversenyek izgalmai, az együtt éneklés, és az utazások
egyre közelebb hoztak bennünket egymáshoz. Külön örömet
okozott, hogya fellépések után sok pozitív kritikát kaptunk a
zeneszerető, zeneértő közönségtől, ami igazolta, hogya kitartó
n:unka me~hozza gyümölcsét. Köszönet érte kamagyainknak,
Fmta BeatrIXnak és Gecseiné Sárhegyi Nórának. Az ehhez ha
sonló megmérettetések adnak erőt a munka utáni fárasztó esti
próbákhoz, az embert próbáló szervező munkákhoz.

Az ottawaiak ittlétének és programjainak költséaeit sok em
ber együttműködésével sikerült előteremteni. Bár

o
kéreaetni

~?t a tám()gatást elfogadni. n~;n .túl felemelő, a segítség °mégi~
Joles;~, külo~osen, amelyikrol ereztük, szívből jött. Sajnos a
kulturara hazankban sohasem volt eleaendő pénz, s ez ma fo
kozottan érvényes, ám most is győzött ~ összefogás. Köszönjük
Homok Ernőnek a kezdeményezést és koordinálást, és köszön
jük önzetlen segítségét a következő támogatóinknak: Aarofém
Velvet, Borsi Lajos, Csapó Marianna, Dr. Csoma An~l, Dr.
Szonda István, Felsőrészi Olvasó- és Gazdakör Gecsei László
~yomaendrőd ~áros Önkormányzata, Gyomae~drődiZeneba~
ratok Kamarakorus, Herczeg Zsolt (Mezőtúr polaármestere),
Illés János és a Hárs Hotel, Izsó Gábor (Békés polgármestere),
Keselyős Kft., Kiss Sándor és a Sörkert foaadó, a Kondorosi csár
da, Körösi Halász Szövetkezet, Liget Fürdő Kft., Öszikék Idősek
Otthona, Sikér Kft., Szabó Balázsné, Tímár Andrásné és a Körös
étterem, a TÓTKAÉP és Tótka Sándor, Vádl András (Gyoma
endrőd polgármestere).
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
2011. október

Óvodákkal bővültünk

Intézményünk 2011. szeptember elsejétől óvodai feladatot is el
lát, ennek megfelelően nevünk is változott: Rózsahegyi Kálmán Kis
térségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon. A Napsugár tagóvoda
két telephelyen működik. Gyomaendrődönés Csárdaszálláson össze
sen 40 óvodásunk van.

A nevelési évet ünnepélyes keretek között nyitottuk meg, ame
lyen rövid műsorral köszöntötték a gyerekek a vendégeket. Az ün
nepségen részt vett Szmola Magdolna óvodavezető, aki 12 évig mű

ködtette az óvodát és az idén nyugdíjas éveit kezdi.
Az új fenntartó képviseletében megjelent Vám András polgár

mester úr, Lehóczkiné Timár Irén az oktatásért felelős bizottság elnö
ke, Dr. Csorba Csaba jegyző úr és Tóthné Rojik Edit oktatási előadó. Dr.
Farkasinszky Erzsébet, akörzet képviselője nem tudott részt venni az
ünnepségen, mesekönyveket küldött ajándékba agyerekeknek.

Tanévnyitó

Az ünnepélyes tanévnyitón a nyolcadikosok vezették be az első

osztályosokat. Farkas Zoltánné intézményvezető köszöntője és az
énekkarosok szép dala után a nagyoktól megkapták iskolánk peda
gógiai programját és kitűzőjét. A jókedvű elsősök verssel mutatkoz
tak be.

Újra tan-tan

Sok éve már, hogya felső tagozatosok a tanév első három napját a
tanulás tanítása projekttel kezdik. Ezeken az órákon beszélgetnek ar-

ról, hogy mire való az iskola, milyen feltételei vannak az eredményes
tanulásnak, önismereti kérdőíveket töltenek ki. Érdekes koncentráci
ós gyakorlatokat végeznek, megismerkednek a kifejező- és a dinami
kus olvasás módszerével, a szép beszéd fontosságával, az emlékezet
fejlesztésével és az önművelés lehetőségeivel.

Túra

Iskolánk tanulói szeptember 6-án Kocsorhegyen át akadályverse
nyen vettek részt. Közben több állomáson különböző feladatokat kel
lett megoldaniuk az osztályok csapatainak. Célba dobtak, sportkér
désekre válaszoltak, krumplit hámoztak. A Körös-Maros Nemzeti Park
növény- és állatvilágát mutatták be, az ősz jeles napjait ismertették.
Mocsárjárás, képkirakás is szerepelt a feladatok között. A csatakiáltá
sokat és menetleveleket is értékelték az állomásokon levő felnőttek.

Minden osztály jutalmat kapott.

Végállomás a Pájer strand volt, ahol az alsósoknak foglakozásokat
szerveztek. Lehetett horgászni, itt a halakat ugyan visszadobták, de a
győztesek oklevelet kaptak. Voltak, akik csuhé lepkét, szitakötöt ké
szítettek, voltak, akik virágot nádból. Kincskereső és futkározós játék
után süthettek kenyérlángost és pizzát, amit meg is ettek.

Az őszi túra a diákönkormányzat által felhasználható tanításnél
küli munkanap, ami minden évben kellemes élményekkel indítja a
tanévet.

Készülnek a lepkék és szitakötök
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ALAPÍTVÁNYI TÁBOR A ZEMPLÉNBEN

A Kis Bálint Általános Iskola Gyermekekért Alapítványa a
nyári szünidőben táborozást szervezett az iskola tanulói számá
ra. Július 28-tól augusztus 2-ig 23 diák és 5 kísérőjük töltött szép
napokat a Zempléni-hegységben, Pusztafalun.

A kis falu a szlovák határ mellett, a füzéri vár aljában húzó
dik. A szálláshelyül szolgáló Öreg Bence Turistaházban diákja
ink az ország más tájairól érkezett gyermekcsoportokkal is ta
lálkozhattak, de főleg az Erdélyből érkezett tánccsoport tagjaival
barátkoztak össze. Az időjárás sajnos nem igazán kedvezett, de
ez nem szegte kedvét akalandvágyó táborozóknak: nehéz küz
delmek árán, de feljutottak a füzéri várba, ahonnan gyönyörű

kilátás nyílt a zempléni táj ra. A környéken kisebb ásványgyűjtő

túrákra indultak, sőt az egyik nap Szlovákiába is átgyalogoltak
az Izra-tóhoz. A festői környéken fekvő Kőkapuhoz kisvasúttal
utaztak a gyerekek. Sárospatakon megtekintették a Rákóczi-vá
rat, melynek kertjében a történelmi játszótéren is szép perceket
töltöttek. Hazafelé Debrecenben tartottak egy kis pihenőt, ahol
egy játszótéren érdekes játékokat próbálhattak ki.

Köszönet a kísérőknek, akik felejthetetlen élményekhez jut
tatták a kis- és nagydiákokat: R. Nagy Tibor, az alapítvány elnö
ke, Szerető Zsuzsa és Ignáczné Illés Erzsébet kuratóriumi tagok,
Uhrinné Attiláné és Balla Károlyné pedagógusok.

VÁROSI TANÉVNYITÓ

GyomaendrődVáros Önkormányzata és a Kis Bálint Általá
nos Iskola és Ovoda közös szervezésében rendezték meg a városi
tanévnyitó ünnepséget az intézmény Hősök úti udvarán.

Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt:
- Vádi András polgármester úr
- A Képviselő-Testület tagjai
- Közoktatási intézmények vezetői

- Ovodavezetők

- Német Kisebbségi Önkormányzat
:t.rdekesség, hogy az intézmény 1. a osztálya német nemzeti

ségi nyelvoktatásban részesül.
Immáron 3. éve hagyomány, hogy a 8. osztályos tanulók osz

tálufőnökeikkel eayütt bevezetik a kis elsősöket a tanító nénikP' o _
kíséretében első tanévnyitójukra. Igy történt ez most is.

Áaostonné Farkas Mária igazgatónő külön szeretettel kö
szöntÖtte a legkisebbeket és a legnagyobbakat, a nyolcadikoso
kat, valamint a szülőket, nevelőket, új kollégákat. Hangsúlyozta
beszédében, hogy mennyire fontosnak tartja a tanítás - tanulás
folyamatában a szülő - tanár harmonikus kapcsolatát a gyerme
kek személyiségfejlődése érdekében.
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dgar lee Masters: A Spoon Ríver-í holtak

ntosabb.
Tudjuk, különféle krízisek, élethelyzetek, fordulópontok ráébreszt

:tnek, szembesíthetnek, elgondolkodtathatnak... kikényszeríthetik a
Itozást ...

Akár egy találkozás. Találkozás például a Spoon River-i holtakkal ...
cn, meghalt emberek szellemével, életre kelt lelkekkel ... egy kisváros
Joon RiverJ valaha élt, jellegzetes figuráival ... Akik beszélnek, be
~Inek, beszélnek... kifogyhatatlanul, szemrehányóan, tárgyilagosan,
dIóan, bölcsen, reményvesztetten, gyűlölködve, védekezően, gúnyo
n, büszkén, boldogan ... Katona, bankár, sírköves, politikus, család
ya, községi mindenes, orvos, művész, bordélyosné, lapszerkesztő,

Jlgáló, fotográfus, tanár; tan felügyelő, ügyvéd, tiszteletes, mosónő,

amügyész, fogorvos, éjjeliőr, gyógyszerész ... qyilkos - áldozat,
zdag - szegény, férj - feleség, vak- látó, vallásos- vallástalan, szere
t- gyűlölt, sikeres-bolond, tanító - tanítvány, erkölcscsősz- falurossza,
tló-megcsalt, barátságos - embergyűlölő, győztes- vesztes ... kétszáz
gyvenhat Spoon River-i ... kendőzetlenül, felkavaróan, egymással
(kor replikázva ... kimondva legféltettebb titkokat, feltárva sorsuk,
ísok sorsának tragédiái!. Röviden, tömören, csak a lényeget ... mint-
egy-egy sírfeliratot olvasnánk... az elbeszélő jellegzetes modorában,
jellemző módon ...
A kisvárosi közösség szövevényes társadalmában így vagy úgy, de

;zekapcsolódnak az életek. Kisiklott vagy sikeres, tiszta vagy álsá
s, hazugságokkal terhelt, a bankár (Thomas RhodesJ és csődbe ment
nkjának "bűzölgő teteme" köré csavarodott, érdek, hierarchia, poliU
, törvény, pénz, hatalom hálójában vergődő életek.

A szerző elmondásából tudjuk, hogya fiktív városka lakóit, karak
eit gyermekkori élményeiből, ügyvédi pályája emlékeiből formázta.
: a halottak között találjuk apai nagyszüleit, üknagyszüleit, Lincoln
tököt, annak ifjúkori kedvesét és egy hajdani falubelit is.

Beszédes nevek segítik megértésünket, hiszen Thomas Rhodes neve
de Rhodesra, az afrikai gyarmatosítóra, aranybánya-tulajdonosra
il, a polgármester neve Blood (Vér), a költőt Petitnek, a költőnőt Mi
rvának hívják...
A mű vége felé olyan tiszta lelkek monológját halljuk- olvassuk,

k tettek közösségükért, a I<öztársaságért.
A városka lakóinak élete fel fejtődik, kapcsolatrendszere, s az azt

Izgató erők világossá válnak... mint egy puzzle, végül a kép össze
... legkülönfélébb sorsokba pillanthattunk, nyomasztó életekbe, még
Dmasztóbb halálokba ... de az iszonyatot, szorongó érzéseket, emberi
mészetünk miatti döbbenetet s az ítélkezést felváltja a görög tragédi
Jól jól ismert katarzis ... a tiszta lelkek életének felmutatásával ... ne
~, de értékes életük megismerésével ... Megtisztulunk a megbocsátás,
igazság, a jóakarat, a hazaszeretet, hűség, önfeláldozás, a szerelem, a
:i szép napok megvallásakor, ahogy feloldódunk a pacsirta énekében,
;ylók, virágok, kövek és füvek között járva ...
S a végén tudatosul bennünk, ahogy Willic Metcalfban: "Sose tud

~, egybe vagyok a földdel,! belőlem is vir,íg női, vagy járok csak
{an -/ most már tudom."

Ez a tudatosság talán átrendezheti az élethez - halálhoz fűződő vi
'nyunkat. A tükör, melyben felismerhetjük önmagunkat, elindíthat

holtak

l

Másképp élnénk-e, ha adandó al
kalommal leperegne előttünk eddigi
életünk? Nem utunk vége felé közeled
ve, a halál szorításában, vagy a klinikai
halált túlélve ... hanem korábban, más
körülmények között.

Változtatnánk-e, miután megkap
tuk a rálátás lehetőségét1 Lenne-e elég
kitartásunk, erőnk?

Azt mondják, aki átélt valami ha
sonlót, más ember lett. Másképp kez
dett viszonyulni önmagához, ember
társaihoz, élethez, világhoz ... más lett

bennünket a változás útján. Ebben az életünkben ... Itt és most. ..
EdgarJee Masters remekművét az endrődi, Kossuth-díjas költőnk,

qergely Agnes fordításában olvashatjuk. ,,1970-ben jelent meg először

magyarításában ez a válogatott kötet, sokak kedvence."
Polányi Éva

A Domb

Hol van Elmer, Herman, Bert, Tom és Char/ey,
a nyúlszívű, a vasgyúró, a málé, a szeszkazán, a bajnok?
Mind, mind alusznak a dombon.

Ezt elvitte a láz,
ez a tárnában égett,
ezt többen holtra verték,
ezt megette a börtön,
ez leesett a hídról, míg pénzt várt a család-
mind, mind alusznak, alusznak, alusznak a dombon.

Hol van Ella, Kate, Mag, Lizzie és Edith,
az irgalmas, az együgyű, a lármás, a büszke, a boldog?
Mind, mind alusznak a dombon.
Ez eltitkolt szülésbe pusztult,
ez romlott szerelem től,

ez bordélyban egy barom keze közt,
ez szétvert büszkeséggel a vágyai nyomában,
ez messze járt, Párizsig, Londonig,
onnét hozta e csöppnyi térbe Ella és Kate és Mag
mind, mind alusznak, alusznak, alusznak a dombon.

Hol van Isaac bácsi és Emily néni,
az öreg Towny Kincaid és Sevigne Houghton l

hát Walker őrnagy, aki látta még
a forradalom nagy öregjeit?
Mind, mind alusznak a dombon.

Halott fiakat nyertek a háborúból,
lányaikon keresztülment az élet
apátlan vinnyogó gyerekkel-
mind, mind alusznak, alusznak, alusznak a dombon.

Hol van az öreg Jones, a hegedűs,

ki eljátszott kilencven évet,
csupasz mell el kiállt a jégesőbe,

ivott, lármázott, nem izgatta se asszony, se család,
se pénz, se szerelem, se túlvilág?
Jaj, egy régenvolt sülthalról motyog,
egy régi lóversenyről a körgát alatt,
meg hogy mit mondott Abe Lincoln
Springfieldben, egykoron.

Rebecca Wasson

Tavasz és nyár; ősz és tél és tavasz
(Iszik egymás után, úszik az ablakom előtti

Eveken át feküdtem és néztem, ahogyelúsznak és számoltam
az éveket, a szivem néha összecsomózta
a rettegés, hogy örökké fogok élni! e~yszer csak
százéves lettem és még mindig feküdtem az óra
kelyegésben, a tehénbőgésben, a szállongó
levelelen átcsapó seregély sikolyában,
nap nap után, magányosan, öregségébe beleszürkült
menyem házába csukva-
és éjszakánként, de nappal is, mikor az ablakon kinéztem,
a gondolatom mintha visszafele nyargalna a határtalan
időben Eszak-Karolinába, a lánykoromba,
és Johnhoz, a kedves Johnhoz, aki elment a britekkel háborúzni,
és mennyi gyerek és halál és szenvedés,
úgy elnyúltak az évek, mint az illinois-i préri,
amin óriások tűnnek át, száguldó lovasokként,
Washington, Jefferson, Jackson, Webster; Clay!
Szép, fiatal Köztársaság, amiért John meg én
minden erőnk és szerelmünk odaadtuk!
Ó, kedves John!
Nézd, mikor évekig nyomtam az ágyat, magamtehetetlen,
és csak azon imádkoztam, hogy eljöjj, hol késlekedtéP
hiszel) tudod, hogy úgy, azzal az elragadtatott sírással,
ami O-Virginiában is elfogott, mikor rám találtál a háború után,
úgy sírtam, mikor az ágyamnál megláttalak,
és a mélyre szállt nyugati napfényt apróra gyöngítette
arcod lámpavilága!



18 VÁROSOHK 20 ll. október

Október
Paprikás tojás nokedlival .

Felaprított hagymát olajban aranybarnára pirítunk. Meghintjük pirospaprikával
és megsózzuk, majd felöntjük vízzel és egy ideig még főzzük. Levéve a tűzről

behabarjuk lisztes tejföllel, felrottyantjuk, és 'beleteszünk darabokra vágott
keménytojást. Nokedlivel és salátával tálaljuk.

Seidl Ambrus

FENVÖ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

li,' -I • KAPUFA BT. Gyomaendrőd,:II~ker. 467.t
:. ~

, ~ I ll:I. ~ ...

06/70513-95-14
A kondorosi úton. a vásártér után

~~~ AE~JOBB

11f7'~1CJ a HAS~NA JRUHA
ill _ DL~ UZLET K

ÚJ ÖSZI ÁRu ÉRKEZETT
NADRÁGOl· PULÓVEREK•NŐI FELSŐi

GfEREDUm .MELEGiTŐI
Gyoma KoSSJJth u. 30. •Nyitva: Hétfötó!- Péntekig 9.00·17.oo·ig Szombat 9-12·ig

Endréd Fó út· Mikes út sarok· Nyitva; Hétfötöl· Péntekig 8.3a-12.0a-ig 13.30·17.30·ig Szombat 8.3a-12.0a-ig
_.- -~-- ._-"- - --_.- .._. '._~"-----'--'-'--'---"'--'-'-----'-------' __-_.

~~~~~
I I '1 ee I

JATEKOK·CSOMAGOLOK·BOGBEK

DíSZTÁRGYAK -AJÁNDÉKOK
I I ,

ORAK·KELETI TARGYAK
Gyomaendrőd Mikes út Fő út sarok (a Narancs Turi mellett)

~ "\'1 ': .,S.Z O N ti E K \ j ,;
. / ,'..... ...

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás
Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

T/Fax: 06-66 386-037
Mobil: 06 20 451 1944

.----------------------~~-~
: HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN! :
---------~--~-------~--~_.

KábelTV
Interne

~~;up Telefon
Gyomaendrődön

Analóg TV
Digitális TV megállítható

visszatekerhető és videotár funkcióval
kiváló minőségű HD csatornákkal

Szupergyors Internet
Fiber Power 10-25-50-120

Telefon kedvező díjakkal
A részletekkel kapcsolatban

keresse helyi értékesítőinket:

Vajdáné Gyuricza Anikó - 20/320-8332
Bertáné Vaszkó Szilvia - 20/441-1905

Galambos Mihály - 70/225-4166
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK
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Híradásul1kball csak azokról emlékezünk
meg, akíkl1ek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultakl

GIRICZ LAJOSNÉ BABECZ JUDIT,
aki Endrődön élt, 54 éves korában az Égi
Hazába költözött. Gyászolja férje, lányai,
vejei, unokái és a család

MOLNÁR GYULÁNÉ CSUVÁR MÁ
RIA, aki Endrődön élt, 72 éves korában az
Égi Hazába költözött. Gyászolja családja

HANYECZ MÁTÉ, aki Hunya Al
kotmány u.3 sz. alatt élt, 85 éves korában
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolj a:
lánya, veje, unokái és a rokonság

HORVÁTH SÁRA, aki Endrődön a Va
dász utcában élt, 66 éves korában befejezte
fóldi pályafutását. Gyászolja családja

HUNYA ANDRÁS, aki Hunya VÖrös
marty u. 16 sz. alatt élt, 86 évesen az örök- .
kévalóságba költözött. Gyászolja: felesége,
fia, menye, unokái, testvérei és a rokonság

HUNYA JÓZSEF, aki Hunya Alkot
!!lány u.9 sz. alatt élt, 69 éves korában az
Egi Hazába költözött. Gyászolja: felesége,
fiai, menyei, unokái, testvérei és a rokonság

özv. Dr. TÍMÁR LÁSZLÓNÉ KOVÁCS
ILONA ny. pedagógus, aki Hódmezővá

sárhelyen élt, de Endrődön született 1925
ben, visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyá
szolja családja

Békesség haló poraikon,
fog~dja be öket az Úr
az Ö. országába.
Az o rök Világosság
ragyogjon felettük!

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordulójuk
napján.

Szép és üdvös lenne, ha 3. gyászoló
család, egy éven belül havonta, egy éven
túl évente szentmisét ajánlana fel elhunyt
szeretteikért.

Az endrődi katolikus temetők takarí
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

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

A HUNYAI Pogány iskola fiú tanulói 1937-38. évben

Felső sor balról jobbra:
... ?... , Tímár Frigyes, Hegedűs Gellért, Szujó Miklós, Hegedűs
Elemér, ... ? .. Ádám, Szabó Béla, Iványi Vince
Szujó Gergely
Forgács Vince, Hegedűs Máté, Cserven Imre, Uhrin Károly, vitéz
Miskolczi Gábor tanító, Fülöp Illés, Pintér József, Iványi Ede, Hor
nok Ferenc, Dávid László
... ?... , Szurovecz Menyhért, Hunya Dániel, Hegedűs Imre, ... ?...,
Kmellár Elek, Gellai András, Mészáros Vendel, ... ( ...

r--.-.....",-=--;-;--;-;----:'l,.....-oF...----------------.lTlJítJ1.íl'r Irén, Tímár Jolán, Látkóczki Teréz, Kopczek ilona
Homo Ede, Tóth Imre plébános, Pintér Imre - Hunya, 1954.
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Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étter
münkben 70 főig.

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállaI
juk a teljesen klimatizált Híd
fő étteremben 160 főig.

r

ppszq;1(
Panzió és ~tterem

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

E-maii: feszekpanzio@mail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

,AGBO;
ABVDÁ,~

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

06-66-386-274.

Kedves vásárlóim!
Őszi ajónlafaim:

• Gyertyák és mécsesek
• Rázsatovek, virághagymák, tulipán,

krókusz
• Virágföldek, virágcserepek, ládák
• Műtrágyák, növénytápok

r
gyomirtók

• Láncfűrészek, fejszék, ba ták
• Védöruhák, védökesztyűk, cipök
• Szivattyúk, barkácsgépek, fémfúrók
• Fóliák, zsákok, műanyag rekeszek
• Festékek, hígítók, ecsetek, csempera-

gasztók;
• Titán, Silicon, purhabok, ragasztók
• Izzók, elemek, zseblámpák;
• Egér- és patkánymérgeK, csapdák
• Befözéshez üvegek, üvegtetök, tartósítók
• Szegek, csavarak, kéziszerszámak
• Kutya, macskaeledel
• Kályhák, kandallók, üstök, üstházak, csövek
• Alu létrák, ruhaszárítók, vasalóóllvónyok

Váram kedves vósórlóimatl ,.
FARKAS MATE

VÁROSUNK, Gyomaendrőd • Megjelenik havonta • Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület'
Főszerkesztő: Iványi László' Szerkesztőségcíme: 5502 Gyomaendrőd, Fő út l. Tel., Fa:<: (66) 283-940 (20) 9457-843 varosunk@gmail.com •

Szerkesztő k: Cs. Szab.é István, Polányi Éva, Sóczó Géza, Dr. Szabó Béla, Dr. Szonda István' Lapzárta minden hónap 20. napján'
Felelős kiadó: Vaszkó András' Megjelenik minden hónap első hétvégéjén, Interneten minden hónap elsején'

MÜVELÖDESI ES KÖZOKTATÁSI MINISZTERIUM: Nytsz.: B/PHF!l495/BÉ!l995.· HU ISSN 1586-3689 • készült: (70) 566-39-88
Interneten: http://www.szentgellert.hu • E-maiI: varosunk@gmaiI.com



VfÍROSOttl(

· ...--.YOZO Városi Könyvtár

-~~.:±.52!..:.!d..1tj/

Ara: 180 Ft

XVIII. évfolyam ll. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2011. nov(lmb(2f

A tartalomból: EMLÉKEZÉS 1956. OKTÓBER 23-RA

IN MEMORIAM: Knapcsek Sándor ny.
üllési plébános - 4. oldal

Rendezvénynaptár - 14. oldal

Ragyogj, ragyogj, csillagom
- újfent, ráadás - 5. oldal
"Tábla pedig nem lesz!"

Disznóvágás Endrődön - 20. oldal
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

Köszönet a segítségért!

Gyomaendrődön a nyár végén történt egy sajnálatos háztartási bal
eset, melynek következtében egy 12 éves gyermek elveszítette jobb keze
három középső ujját.

Az édesanya és a Családsegítő Központ munkatársa megkereste az
Egyesületet, hogy segítséget kérjenek, hiszen a gyermekre műtét, illetve
további gyógykezelés vár.

Rövid gondolkodás után, természetesen felajánlottam a segítséget.
2011. szeptember 8-ra jótékonysági vacsorán hirdettünk. A belépő

2.000 Ft + egy tombolatárgy. A belépőjegy a vacsora árát foglalta magá
ba, ill. a megmaradó rész a családot illette.

A szervezés eleje igen nehezen ment, de köszönhető Szentpéteriné
Uhrin Ildikó osztályfőnöknek is, végül 80 ember úgy gondolta, hogy
mégis részt vesz ezen az esten, ami rendhagyónak mondható, abban a
tekintetben, hogy hasonlóra még nem került sor. .

Példás összefogásnak tekinthető a Rózsahegyi Általános Iskola, a
Művészeti Iskola tanárainak, a Családsegítő Központ munkatársainak
hozzáállása.

A Körösmenti Néptáncegyüttest kértem meg egy kis műsor előadá

sára, amit ők nagyon szívesen tettek, hiszen Zoli a Művészeti iskola ta
nulója is. klasszikus gitáron nemzetközi versenyeket nyert.

Várfi András polgármester úr arra· buzdította a gyermeket, hogy
nem kell kétségbeesni. hiszen ő teljes értékű emberként élheti meg az
életét.

Külön öröm volt. hogy a család felülkerekedve az elkeseredettség
érzésén. eljött és végig követhette. mire képes az emberi szeretet.

A felajánlott tombolatárgyak azon kivül. hogy mennyiségben is je
lentősek voltak, rendkívül értékeseknek minősíthetők.

Az összegyűlt pénzbeli adomány (250.000 Ft) vacsora előtt került
átadásra. a család legnagyobb meglepetésére. Ugyanakkor a Művészeti

Iskola pedagógusainak külön adománya is akkor került a Zoli tulajdo
nába.

A tombolából befolyt összeg (144.500.-) az egyesület "Gyermekein
kért" elnevezésű elkülönített számlájára került.

Ez az este a vártnál szebben. jobban sikerült és elérte a célját, hiszen
így közel 400.000 Ft gyűlt össze a további gyógykezelésre. mely köszön
hető kb.200 gyomaendrődi embernek. ki anyagilag. ki munkával, ki a
vacsora alapanyagával segített. .

Számomra a legmeghatóbb pillanatot az édesanya szavai jelentették:
~,~öszönünk mindent. legfőképp~n azt. hogy hosszú idő után egy kis
ldore elfelejtettuk a borzalmakat. es tudtunk nevetni:'

Az igazi célt mégis az jelenti, hogy az este után otthon a család
megbeszélte a történteket és nyilvánvalóan a meo-hatottság előhozta a
könnyeket is. és Zoli így szólt az édesanyjához: ~Anya. ezek az öröm
könnyei".

Ugy gondolom, ezért minden fáradságot. izgalmat. munkát megért,
hiszen az összefogás ereje mindent bizonyított.

Köszönetem fejezem ki az adományozóknak, a segítőknek. a részt
vevőknek.

Gyomaendrőd. 20ll. szeptember hó
Vaszkó Sándorné "Elet Másokért" kh. Egyesület elnöke

A támogatás technikai kérdéseiről bővebb felvilágosítást ad:
Fülöp Zoltán Gyomaendrődi FC elnöke tel.: 30/9254-464

Tóthné Hanyecz Erzsébet
Tóthné Kovács Edina
Uhrin Emese (Colorshop
Papírbolt)
Uhrin Frigyesné
Uhrin Lászlóné
Uhrinné Darvas Erzsébet
VágiKyra
Várfi András

Polgármester úr
Varga Jánosné
Varga Mátyás
Varga Péter
Varga Zoltán
Vargáné Marik Henrietta
Városi Egészségügyi
Intézmény
Vaszkó András
Weigert László ésfelesége

Hornok József

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
AUTÓBUSSZAL
BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN

Felesége
Szőke József
Sztvorecz Viktor
Szujóné Bálint Edit
Szujóné Somogyi Ágnes
Tapír Papírbolt
Telepolc
Térségi Gondozási

Központ
Tímár Erika
Tímár Janó
Tímár János
Tímár Jánosné
Tímár Judit
Tímár IVírolyné
Tímárné Buza Ilona
Tímárné Tóth Adrienn
Tokainé Tímár Csilla
Tóth Boldizsárné
Tóth Imre
Tóth Magdolna

Eladó
- Ridegvároson 2 föld: 0.1367 HA és 0,732 HA

szőlőprés. boroshordók. traktor pótkocsi
trdeklődni lehet az endrődi plébánián:

Gyomaendrőd. Fő út l. Tel.: 20/9457-843 vagy 66/283-940

Mire adható támogatás:
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása
Versenyeztetés költségeínek támogatása
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás. felújítás
Képzéssel összefüggő feladatok

Rendelkezzen társasági adójával
a Gyomaendrődi Futball Club javára!

A 20 ll. évi LXXXII. törvény és a 107/20 ll. (VI. ......
30.) Korm. rendelet lehetővé teszik a nyereséges
(egyébként társasági adó fizetésére kötelezett) vállalkozások számá
ra. hogy az "adójukkal" akiemelt csapatsportokat támogassák.

Célkitűzés:Az öt látvány-csapatsportág (labdarúgás. kézilabda,
vizilabda. jégkorong, kosárlabda) amatőr és hivatásos sportegyesü
leteinek és szakszövetségeinek támogatása, különös tekintettel azok
utánpótlás-nevelőfeladatainak anyagi segítése.

A támogatók köre: Minden olyan egyéni és társas vállalkozás.
amely a tárgyévben társasági adó fizetésére kötelezett

A támogatás mértéke: A vállalkozások által a tárgyévben fize
tendő társasági adó maximum 70 %-a.

TELEFON: 06305056130
5500 GYOMAENDRŐD, OKTÓBER 6 LTP. 9/2/5.
E-MAfL: hornok.j@citromail.hu

Az endrődi ligetben jó állapotban lévő 3 szoba összkomfor
tos családi ház melléképülettel eladó. (Marci bácsi háza)

Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 30 12279135

Pályi Sándor
Pántya Sándor
Paróczai Zoltán
Paróczai Zoltánné
Polgárőrség

Rácz Józsefné és Családja
Rostélyos Húsbolt
Sikér Kft.
SÓCZÓ László
Szabó Agnes
Szabó Lajosné
Szakálos tibor és Felesége
Szedlák Réka
Székelyné Kiss Magdolna

és Családja
Szentpéteri Balázs
Szentpéteri Boldizsár
Szentpéteriné

Uhrin ildikó
Szerető Anna
Szilágyi Sándor és

Katona Gabriella
Katona Vince
Kner Nyomda Zrt.
Kolohné Mikó Magdolna
Kovács Erzsébet
Kovács Noémi
Kulik Adrienn
Kulik Margit
Kónya István
Lehóczkiné Tímár Irén
Madizol Kft.
Magné Varjú Ildikó
Mátyás Zsanett
Molnárné Klein Tünde
Molnámé Pésó Irma
Monostori Krisztina
Művészeti Iskola
Nagy ildikó
Nagy Sándor
Nagyné Simon Mária

és Lánya
Németh Dezső

Nótári Józsefné
Oláh Balázsné
Qmiliák Csaba és Felesége
Otvös Béláné
Pál János
PályiAdám

Dr. Szonda István
dr. Varga Géza és

Családja
Drősz!er Istvánné
Farkas Máté
Farkas Zoltánné
Farkasinszki Lászlóné
Farkasinszki Zita
Galambos Béláné
Gellai József
Gellainé Nagy Erzsébet
Gellainé Petrovics ildikó
Gellainé Tuboly

Zsuzsanna
Giricz László
Gondáné Gyuricza Anita
Gresó Lénárd
Gulyás Balázs
Gyetvai Jánosné
Gyuricza Klára
Gyuricza Sándor
Hanyecz ildikó
Hornok Vincéné
Inter Nyelvstúdió
Iványi Imréné
Iványi Lajos és Családja
Iványi Vince és Felesége
James Lucas

Adományozók
Gyomaendrőd, 2011.
szeptember 8.

Ajkai Andrea
Bajics Márta
Balázs Istvánné
Balog Lajosné
BaráthEva
Bátori Sándor
Bátori Sándor
Bene Gábor és Felesége
BéniHel1a
Betkó József
Binges Vince és Cselei

Lászlóné
Bognár Nóra
Borbály Dóra
Bradák Bálintné
Braun Szilvia
Czikkely Erika
Csapó Elek és Családja
Dajkóné Be7teki Éva
Dankó Béla országgyűlési

Képviselő Úr
Der;zsi Kovács Szávitri
Diriya Zoltánné
Dr. CsoriJa CsabaJegyző Úr
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hogy miről döntött a Képviselő-testü=et október hónapban

Októberben több alkalommal is ülésezett a Képviselő-testület,

mivel a fürdő felügyelő bizottságának elnöke (Poharelec László)
kezdeményezte a polgármesternél a testület összehívását. Ennek
célja az a több millió forintos "mentőöv" megszavazása lett volna,
amellyel a felhalmozott tartozásokat kívánták rendezni a fürdő ese
tében. Az október 19-én 14 órára meghirdetett testületi ülés azon
ban határozatképtelen maradt több képviselő távolmaradása miatt,
így másnap kora reggel 6 órakor az elnapolhatatlan döntések végett
újra összeült városunk Képviselő-testülete.

Napirendi pontok:
l. Kerékpársáv építésére pályázat benyújtása
2. Belvízrendezés VIII. ütem hiánypótlás
3. Liget Fürdő Kft. többlettámogatási igény kéreIme

A Belvízrendezés VIII. ütem pályázata zöld utat kapott a tes
tülettől, míg a Fő út endrődi szakaszán létesítendő kétirányú ke
rékpársáv megépítésében nemleges döntés született. A Körösök
Vidéke Egyesület frakció nem támogatta a tervet, így a novemberi
testületi ülésen várhatóan újra egyeztetések fognak történni a biz
tonságos közlekedés megvalósításának érdekében.

A Liget Fürdő pillanatnyi megsegítésére 5 millió forint megsza
vazásra és átutalása került, a még hiányzó 35 millió Ft sorsáról ezen
az ülésen nem született testületi döntés.

Az október 23-i ünnepi ülésén díszpolgári címek és Gyomaend
rődért emlékplakettek kíosztására került sor.

Díszp?lgári címet adományozott a város Képviselő-testülete

Gergely Agnes endrődi születésű költő, író, esszéista, műfordító,

valamint Nagyenyed testvérvárosunk polgármestere Mihai Horatiu
Josan részére. "Gyomaendrődért" Emlékplakett elismerésben ré
szesítette Hangya Lajosnét, akí több cikluson át volt önkormányzati
képviselő, és Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrődegykori polgármeste
rét. Az ünnepi ülésen részt vett Dankó Béla körzetünk orszáaayu"-00

lési képviselője, illetve a Hősök terén beszédet mondott Dr. Turi-
Kovács Béla országgyűlési képviselő.

Október 27- i ülés anyagából:

Helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) Kt. rendelet
módosítása - második forduló

Városunk Képviselő-testületea júniusi ülésen úgy döntött, hogy
felül kívánja vizsgálni a helyi adókról szóló rendeletét. A szeptem
beri ülésre elkészült az első javaslat, amely tartalmazta többek
között az elektronikus adóbevallás bevezetését 2012. január l-től,

illetve az iparűzési adó mértékének felülvizsgálatát, az idegenfor
galmi adónál nyilvántartási kötelezettség bevezetését.

A testületi ülésen hosszas vita után az a döntés született, hogy az
adó mértékén nem kíván jelenleg változtatni, megvárja a készülő és
ide vonatkozó törvény megjelenését. Az elektronikus adóbevallás
bevezetését viszont szükségesnek tartotta.

Az állattartás helyi szabályairól szóló
24/2003. (XI.13) önkormányzati rendelet módosítása

A szeptemberi testületi ülésen döntöttek a képviselők az állat
tartás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosí
tásáról, és egyben engedélyezni kívánták a nagyvárosi, illetve a köz
ponti vegyes lakóterületeken a sertés és a kérődző állatok tartását.

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizott
ság véleményét figyelembe véve a következő övezetek kialakítása
került elfogadásra: (lásd a táblázatot)

A létszám korlát nem vonatkozik az állattenyésztőkre bármely
övezetben, akik az engedélyben meghatározott feltételekkel tarta
nak állatot.

Köztemetők rekonstrukciója

A Képviselő-testület több alkalommal is foglalkozott a közte
metők rekonstrukciójával, de felújítási munkálatok nem történtek
az érdemi döntés folyamatos elnapolása miatt.

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a közelmúltban elkészítette a gyo
mai és endrődi köztemetők rekonstrukciós munkálatait tartalma
zó műszaki és gazdasági rekonstrukciót. A testületi ülésen megál
lapításra került, hogyafelújítások tovább nem odázhatók el, hisz
gondot okoz a csapadékvíz elvezetése, az utak és átjárók állapota,
az épületek vakolatai, festés, mázolás hiánya, illetve korszerűsítésre

vár a fenntartást segítő informatikai eszközök bevezetése is.

A legégetőbb probléma megoldására (csapadékvíz elvezetése) a
testület lmillió Ft-ot szavazott meg a 2011. évre, így a munkálatok
rövidesen elkezdődhetnek.

Lehóczkiné TimiÍr Iréll
képviselő

Nagyvárosi Központi Kisváros J Kisváros 2 kertvárosi Falusi J Falusi 2 Falusi 3
lakóterület Vegyes

terület

utcák Vásártéri Fő út, Blaha L. út Magtárlaposi Fő út, Népliget, Magtárla-pos Nagy-lapos I<.0csorhegy,
ltp. Bajcsy-Zsilinszki sorh. Bajcsy- Csókási, családi házak belte-rület Oregszőlő

Okt. 6 ltp. Utcák kertváros Ifjúsági ltp. Zsilinszki út, Révlapos, Besenyszeg, szélső u.
részek központjá- Kolmann lkt. (Mirhóháti, Hősök útja és Hatház u,
hoz közeli szaka- Kolmann Hantos kerti És Uj. ltp. kö-
szok Köze) utcák közötti zötti ter.

tér Hősök és
Árpád u. köz.
ter

Tart- J kutya Egyéb kisállat, I kutya Fajtánként 2-2 Fajtánk.ént 2-2 Kérődző nagy- Fajtán-ként Bármely állat
ható J macska baromfi, galamb, l macska kisállat, sertés, kisálj at, sertés, állat (szarvas- 6-6 nagy-állat, korlátlanul
állatok házinyúl, juh, kecske, juh, kecske, marha) kisállat szarvasmarha,

(legf. 50 db) kérődző szar- kérődző szar- 6-6,legf. 12 ló, szamár 100
legf. vasmarha, vasmarha, db., 50 egyéb egyéb kisállat,
2 kutya egyéb kisállat: egyéb kisállat: kisállat, 50 prémes, legf. 2,
2 macska baromfi, ga- baromfi, ga- prémes legf. 2 kutya

lamb, házinyúl lamb, házinyúl kutya 2 macska 2 macska
(legf. 50 db), (legf. 50 db),
legf. 2 kutya, 2 legf. 2 kutya 2
macska macska
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Templomszentelés 2010, - Laczkó Ferenc, Knapcsek Sándor,
Gyulay Endre püspök, Dr. Kisházi-Kovács László

Fiatal korában sokat motorozott - Csongrád, 1959

lok szívesen mentek hozzá nyelvórára, angolt, németet tanul
ni.

Az üllési hívek kinőtték a 100 éves vályog kis templomu
kat, és új templomot kellett építeni. A püspök úr is alig akarta
elhinni, hogy manapság létezik olyan, hogy nem elég nagy a
meglévő templom.

Sándor atya nekilátott templomot építeni, melyet 2000
ben Gyulay Endre püspök úr fel is szentelt. Ezt követően a
porladozó vályogépületet lebontottálc

Lelki üdvéért az engesztelőszentmise ravatalánál, az üllési
Páduai Szent Antal-templomban 2011. október 1O-én II óra
kor volt, ezt követően az üllési temetőben helyezték végső

nyugalomra. A gyászszertartást Gyulay Endre nyugalmazott
püspök vezette. Ugyanezen a napon az endrődi templomban
is volt szentmise lelki üdvéért. Szülőfaluját- a család mellett 
Iványi László plébános képviselte.

Nyugodjék - nyugodjanak békében!

Munkásságát 1978-ban címzetes esperesi, majd 2000-beh
pápai prelátusi címmel ismerték el.

Üllésen annyira jól érezte magát, hogy nyugdÍjba vonulá
sa után is ott maradt a faluban Etelka testvérével, aki gondját
viselte.

Hárman voltak testvérek. Nagyon szerették egymást.
Magdolna testvére kapta meg elsőnek az égi behívót 20 I I
ben. Október 2-án követte őt Sándor az égi hazába életének
81 ., papságának 57. évében. Az ő temetése után néhány nap
ra Etelka is elment.

Nemcsak
hittant tanított,
hanem a fiata-

Lelkész
1965-től

1968-ig Gát
éren.

Plébá
nos 1968-tól
1992-ig Üllé
sen, I 992-től
1994-ig Hód
mezővásárhely

Szenthárom
ság Plébánián.
1994-től nyu
galomba vonu
lásáig, 2005.
december 31
ig, ismét Ül
lés plébánosa
volt.

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki I<ába-kő",

lsten áldJoIli Tc légy végső álmunk.
s ivadékainkba szebb Jövő l

Tímár Máfé

Knapcsek Sándor
ny. plébános 1930-2011

"Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt."
Zsolt 23, ~

Ezévben elhalt Etelka és Magdolna nővérével

édesanyjuk temetésén

~zúlőrölJ l3ó!c,ő, nhllJ koporsó!
~drk',llld~ CI 11'~~y égt,il kiöli
/\nY,JI1yelved billyo~,kcl1t jelöli
Tc vcl~,y CI léll hó s d Iclvaszi 7öJJ,

Knapcsek Sándor 1930,
október 21-én Endrődön

született.
Nyolcéves korában elve

szítette édesapját. Általános
iskoláját Endrődön végezte,
majd a mezőtúri református
gimnáziumba járt.

Teológiai tanulmánya-
it Vácon végezte, és 1954,
október 30-án szentelték
pappá.

Segédlelkész 1954-től

1958-ig Kiskunhalason,
1958-től 1960-ig Csong
rádon, 1960-tól 1962-ig
Kecskemét Főplébánián,

I 962-tól 1964-ig HódmezővásárhelySzentháromság Plébá
nián, 1964-ben Szentes Jézus Szíve Plébánián, 1964-től 65-ig
Isaszegen.
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NOVEMBERI ÜNNEPEK

Melyek a bűnbánó cselekedetei?

Melyek a Kiengesztelődés szentségének lényeges elemei?

Két lényeges eleme van: a Szentlélek hatására megtérő ember csele
kedetei és a papi föloldozás, mellyel a pap Krisztus nevében megbocsát
és meghatározza az elégtétel módját.

Endrőd

vasárnap: 8 és 17 óra
Hétköznap reggel fél 8-kor

November 5. szombat 10 óra: Szent Imre búcsú körmenette!
Advent hétköznapjain reggel 6-kor RORATE hajnali mise

Szent Gellért Iskola kápolnájában
November I 3-án és 27-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
vasárnap: 10 órakor

Kedden, elsőpéntekenés szombaton este 17 óra

Gyoma
Hétfő, kedd reggel 7 óra, szerda, péntek, szombat 17 óra,

vasárnap fél I I.

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

Meghirdette a pápa a Hit évét

A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, 2012. október
ll-én kezdődik és 2013. november 24-ig, Krisztus király ünnepéig tart
majd a Hit éve, amelynek célja, hogy hirdessük Krisztust azoknak, akik
nem ismerik, vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne 
jelentette be XVI. Benedek vasárnap, a Szent Péter-bazilikában tartott
szentmisén.

~ HITTAN FELNŐTTEKNEK~

A hét szentség:
4. A bűnbánat és kiengesztelődés szentsége I.

l. kedd:
2. szerda:
3. csütörtök:
4. péntek:
5. szombat:
6. vasárnap:
9. szerda:

10. csütörtök:
I I. péntek:
12. szombat:
13. vasárnap:
15. kedd:
16. szerda:
17. csütörtök:
18. péntek:
19. szombat:
20. vasárnap:
2 J. hétfő:

22. kedd:
23. szerda:
24. csütörtök:
25. péntek:
27. vasárnap:
28. hétfő:

30. szerda:

Mindenszentek
Halottak napja
Porres Szent Márton szerzetes
Borromeo Szent Károly püspök
Szent Imre herceg
Evközi 32. vasárnap
A Lateráni bazilika felszentelése
Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító
Toursi Szent Márton püspök
~zent Jozafát püspök és vértanú
Evközi 33. vasárnap
Szent Albert püspök, egyháztanító
Skóciai Szent Margit
Nagy Szent Gertrúd
Szent Péter és Szenet Pál bazilikák felszentelése
Árpád-házi Szent Erzsébet
Krisztus Király
Szűz Mária bemutatása a templomban
Szent Cecília szűz, vértanú
Szent I. Kelemen Pápa vértanú
Szent Dung-Lac András áldozópap és társai vértanúk
Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú
Advent l. vasárnapja
Marchiai Szent Jakab áldozópap
Szent András apostol

Hogyan nevezzük ezt a szentséget?

Ezt a szentséget igy is nevezzük: a Bűnbánat szentsége, a Kiengesz
telődés szentsége, a Bűnbocsánat szentsége, Gyónás, a Megtérés szent
sége.

Miért van a Kiengesztelődés szentsége a .~eresztség után?

Mivel a Keresztségben kapott új kegyelmi élet nem szünteti meg sem
az emberi természet gyöngeségét, sem a bűnre való hajlandóságot (a
concupiscentiát), Krisztus megalapította ezt a szentséget azon megke
reszteltek megtérésére, akik a bűnnel eltávolodtak tőle.

Mikor történt e szentség alapítása?

A föltámadott Úr ezt a szentséget akkor alapította, amikor húsvét
vasárnap este megjelent apostolainak és ezt mondta nekik: "Vegyétek a
Szentlelket l Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek
megtartjátok, az bűnben marad" (Jn 20,22-23).

Szüksége van-e a megkeresztelteknek megtérésre?

Krisztus megtérésre szólító felhívása a megkereszteltek életében foly
ton hangzik. A megtérés folyamatos kötelessége az egész Egyháznak,
mely szent, de a bűnösöket is magában foglalja.

Mi a belső bűnbánat?

A"megtört szív"(Zsolt 51,19) dinamizmusa, melyet az isteni kegyelem
indít, hogy válaszoljon lsten irgalmas szeretetére. Magában foglalja az el
követett bűnök fölötti bánatot és azok megtagadását, az erős elhatáro
zást, hogy többé nem vétkezik és a bizalmat lsten segítségében. Az isteni
irgalomba vetett reménybőltáplálkozik.

Milyen formákban fejeződikki a bűnbánat a keresztény életben?

A bűnbánat nagyon változatos formákban mutatkozik meg, különö
sen a bÖjtölésben, az imádságban és az irgalmasság cselekedeteiben. így
és sok más módon lehet gyakorolni a mindennapos keresztény életben,
különösen is a nagyböjtben és a bűnbánat napján, pénteken.

A következők: gondos lelkiismeret-vizsgálat; töredelem (vagy bánat),
mely tökéletes, ha az lsten iránti szeretetből, tökéletlen, ha más motívu
mokból fakad, és magában foglalja a többé nem vétkezés ígéretét; bűn
vallomás, me ly a bűnöknek a pap előtt tett megvallása; elégtétel, azaz
bizonyos bűnbánati cselekmények elvégzése, melyeket a gyóntató ró a
bűnbánóra, hogy helyrehozza a bűn által okozott kárt.

Mely bűnöket kell meggyónni?

Meg kell gyónni a még meg nem gyónt súlyos bűnöket, melyekre az
ember gondos lelkiismeret-vizsgálat után emlékszik. A gyónás az egyet
len rendes módja annak, hogya súlyos bűnökre bocsánatot nyerjünk.

Mikor kötelező a súlyos bűnökmegvallása?

Minden hívő, aki eljutott az értelem használatára, köteles meggyónni
súlyos bűneit legalább egyszer az évben, és valahányszor, amikor szent
aldozáshoz akar járulni.

Miért lehetnek a szentségi gyónás tárgyai a bocsánatos bűnök is?

Az Egyház nagyon ajánlja a bocsánatos bűnök meggyónását is - bár
nem szorosan kötelező -, mert az ilyen gyónás segít a lelkiismeret helyes
formálásában és a rossz hajlandóságok elleni küzdelemben, hogy enged
jük meggyógyítani magunkat Krisztus által és előbbre jussunk a Lélek
életében.

Ki ennek a szentségnek a kiszolgáltatója?

Krisztus a kiengesztelődés szolgálatát apostolaira, utódaikra, a püs
pökökre és ezek munkatársaira, a papokra bízta, akik ezért lsten igazsá
gosságának és irgalmasságának az eszközei. A bünbocsátás hatalmát az
Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében gyakorolják.

Kinek van fenntartva bizonyos bűnökfeloldozása?

Néhány különösen súlyos bűn (mint például azok, amelyek kiközösí
téssei járnak) feloldozása fönn van tartva az Apostoli Széknek vagy a helyi
püspöknek, illetve az általuk fölhatalmazott papoknak, de halálveszély
esetén minden pap bármilyen bűnt és kiközösítést feloldozhat.
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Becsengettek

Elérkezett szeptember elseje... a csengő megszólalt!
Nemcsak az első osztályosok, a szülők, hanem mi pedagógusok is izga

tottan ébredtünk ezen a reggelen. Iskolánkban a tanévet 27 kisiskolás gyer
mek kezdte meg. Csillogó szemmel nézték az "óriás" épületet, de átlépve az
iskola kapuját lelkesen fedezték fel az épület belsejét. A tanévnyitó ünnepség
végleg lezárta számukra az óvodás éveket, néhány gyermek szemében az
izgalom tükröződött.

Csodálkozva nézegették a tanszereiket, tágra nyílt szemekkel hallgat
ták, milyen új ismeretekkel találkoznak matematika, olvasás, irás órán. Az
első nap végére a tanulók megismerkedtek az iskola helyiségeivel, a csengő

szóval, az iskolai élettel. A napok múlásával sok érdekes, talán számukra
még érthetetlen feladatokkal kerültek szembe. Az első hónap végére min
den tanuló bei/leszkedett az iskolai életbe. Megtanulták a jelentést, az órai
munka rendjét, kialakult a felelősi rendszer. Az akadályokat az osztály jól
vette. A fogadalomtétel után hivatalosan is igazi "szentgellértesekké" vál
tak. A budapesti Szent Gellért napi kirándulás pedig még közelebb hozta a
tanulókat egymáshoz. A hetek múlásával megnyugodva, az új kihívásokra
felkészülve, boldogan lépik át az iskola kapuját minden reggel.

Kívánjuk, hogya csil/ogó szempár és a kitartás a tanév végéig megma
radjon'

Bereczkyné Baranyai Mónika és Szabó Anikó tanítónők

A hunyai alsó tagozatos tanulók kirándulása Egerbe

Október 17-én konin reggel autóbusszal indult a kis csapatunk a nagy
útra. A gyönyörű őszi időben vidáman érkeztünk meg Eger városába.

Az egri vár területén sokat gyalogoltunk, nézelődtünk. Emberek sé
tálgattak régi magyar és törők ruhákba beöltözve, s fegyverbemutatót is
láttunk tőlük, harcmozdulatokkal. Nagyon érdekes volt a Kazamatákban
tett utunk, ahol az idegenvezető néni mesélt a vár hős védőiről és a török
támadásokról. A Kazamatákat elhagyva tiszteletünket tettük Gárdonyi
Géza sírjá-nál. A vármúzeumban megtekintettük a kiállítást. A buszhoz
indulva tettünk egy kis városnéző sétát is, majd kicsit megpihentünk a
Dobó téren. Hazafelé az autóbuszon már csendesebbek voltunk, mert el
fáradtunk. Késő este, sötétben érkeztünk vissza. Nagyon jól éreztük ma
gunkat ezen a napon.

Köszön~tet szeretnénk mondani ezért a kiránduJásért Dohányos Fri
gyesnek és.családjának az anyagi támogatásért, az SZMK tagjainak és ne
velőinknek a szervezésát és a lebonyolításért.

Köszönjük a kirándulást l - a 4. osztály tanulói

Wittner Mária 
"Hóhér, vigyázz!"

Nem régen megnéztük a 8. osztállyai a "Hóhér, vigyázz!"című ri
portfilmet. Ebben a filmben Wittner Mária meséli el nekünk az 1956
os forradaL'l1i eseményeket, melyekben ő is részt vett. 1957. július 16-án
letartóztatták, 1958. július 23-án halálra itélték. Az ítéletet 1959. február
24-én életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták. Itt ismerte meg
Havrila Béláné Sticker Katalint, aki a cellatársa és barátnője is lett egyben.

.A siralomházban, mind a ketten szörnyű fájdalmakat életek át. Napjaink
ban, ahogy belépett a régi AVH épületébe, látni lehetett rajta, rengeteg
szörnyű emlék és fájdalom jön elő, ezeket nem lehet elfelejtenil Hazasze
retetük minden ember előtt példa lehet!

Szarka Ramóna 8. a

Emlékeztünk

A fáradott ük, haldokolva még
nagy honszerelme égő fáklyalángját
átadja s minden az utódra száll át.

Meggyújtja ő s a tűzár szerteárad,
átadja gyermekének, s ez fiának,
aztán tovább, tovább ... S a fáklya égi

Ismét lobbant a gyertya lángja a megemlékezés napjain: október 6-án
reggel iskolánk alulájában és október 21-én a tornaterem színpadán.

Hős tábornokok alakja rajzolódott ki, dicső események és véres meg
torlások elevenedtek meg diákjaink szavalataiban, Nagy Imre mártir
mir.iszterelnök híres rádióbeszéde hangzott archív felvételről, s egy jobb
világról, a szabadságról énekelt énekkarunk.

Nyolcadikosaink ünnepélyes keretek között kaphatták meg Magyar
0rszág Alaptörvényét, benne a minden magyart összekötő Nemzeti Hit
vallásunkkal.
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SZENT DIDÁK
November 13.
Szent Didák Spanyol földön szegény szüló'h-tó1 szü

~etett 1400-ban. Gyennekkora óta
vonzódott a szent életre. Mihelyt fel
serdült, egy idős pap irányitása alatt
remeteéletet élt a városka határában
épült Szent Miklós kápolna mellett. A
nagy tisztelet eló1 menekülve belépett
az arizafai ferences kolostorba, meIy
ben Szent Ferenc fiai (obszervánsok)
szigorú szabályzat alatt éltek. Sze
rette az egyszeru munkákat. Sok
szor saját ételéró1 mondott le, hogy
a szegényeken segitsen. Ima közben
néha elragadtatásba esett. Elöljárói
1441-ben a Kanári-szigetekre küldték
hithirdetőnek, és megbizták az épü
lő kolostor vezetésével. A vértanúság
titkos v~oyával ment a misszióba. A
vértanúságot us,yan nem nyerte el, de
a bennszülötteket százszámra nyerte
meg Krisztus hitének. 1449-ben elöl·
járói engedélyével újra visszatért ha
zájába, majd 1450-ben sok más hon
fitársával Rómába zarándokolt, hogy

L.;...;~= ';;";-.;.0.;;."",",-""-._ részt vegyen Sienai Bernardin szentté
avatásán és részesüljön a szentévi tel

jes búcsúban. A szokatlan zsúfoltság, a nagy meleg és
. hiányos élelmezés következtében járványos betegség
ütötte fel fejét a városban. A ferencesek Aracoeli ko
lostorukat kórházzá alakitották s Didák lett a kórház
vezetője. Hősiesen ápolta a pestises betegeket, akik
közül sokan Didák imái nyomán visszanyerték egész-

AMIT ISTEN EGYBEKÖTÖTT...

Szabó Lajos és Tonna Mónika október l-jén ünnepelte 50 éves
házasságkötési évfordulóját a hunyai templomban

hálaadó szentmisén, majd családi körben.
Isten adjon nekik további boldog, szeretetteljes életet!

ségüket. A római út után hazatért, de nem az arizafai,
hanem az alcalai kolostorba. Itt még 13 évet töltött
csendes szemlélődésben,misztikus elragadtatásokban
és az irgalmas szeretet gyakorlásában. Hosszas és ki
nos betegségét türelemmel viselte. Halálos ágyá,n kezé
be vette a feszületet és e szavakkal halt meg: "Edes fa,
édes szegek, ó édes terhet hordozó kereszt, melyewe
dül voltál méltó az e15ek Urát és Királyát hordozni.

1463. nov. 12-én nalt meg, Alcalában van a sirja. V
Si."\.'tus 1588-ban avatta szentté.

V Si.'i:Íus szentté avatási buliájából:
" ... emlékezünk Szent Ferenc Atyánk Kisebb Testvé

reinek családjából az alázatos, boldog Didákra, aki tu
dományban nem volt kiváló... mégis Isten őt választotta
ki, az együgyűt és a szent szerzetesi életben laí.hllst.
Benne megmutatta kegyelmének túláradó gazdagsá
gát, mert csodálatos életszentsége, valamint példája
által sokakat vezetett az üdvösség útjára."

Az evangéliumi tanítás, a szentek példája bennün
ket is kötelez. Mennyivel másabb lenne a világ, hog·yha
nem másban, hanem az imádságban és a jócselekede
tekben versengenénk. Akkor a gyennekek, az ifjúság
olyan légkörben és környezetben nőne fel, ahol már
idejében m~g tanuJnák értékelni a szeretetedbó1 vállalt
áldozatot. Igy a családi élet a szeretetbó1 vállalt szol
gálaton, és egymás megbecsülésén alapulna. Mennyivel
másabbak lennének az emberi kapcsolatok a munka
helyen, vagy épp a hivatalokban.

Tegyük imáds~crunk és törekvésünk tárgyává az
evangélium életre váltását, egymás szeretetbó1 vállalt
szolgálatát, hisz rajtunk is múlik, hogy mennyire ke
resztény a bennünket körülvevővilág.

TEMETŐSZÉPÍTÉSHUNYÁN
Az egyházi temető rendbetételére került sor október17-én.

Előtte a Polgármester Asszonnyal egyeztettünk, hogya közmun
kára alkalmazott dolgozókat engedje el, hogy minél hamarabb
végezzünk a takarítással. Petényiné Anikó, mint mindig, támo
gatta elképzelésünket, és odairányította a munkásokat. Előtte a
templomban kihirdette a plébános úr, hogy minél többen vegyenek
részt a munkálatokban.

Egy hunyai származású fiatalasszony volt a kitalálója, akinek
nagyszülei itt vannak eltemetve, hogy őseink megérdemelnék, ha
rendbe tennénk sírjaikat, hisz soknak már hozzátartozójuk sincs,
vagy nem Hunyán élnek. A lelkes segítők hétfőn reggel szerszá
mokkal, fűrészel, kaszával, metszőollóval, villával gyülekeztek,
majd a Polgármesteri Hivatal dolgozói komolyabb szerszámok
kal, stihlfürésszel, karos fürésszel megérkeztek, és megkezdődött a
munka. A nők a kivágott gallyakat, hajtásokat hordták össze és
égették el, a férfiak pedig kaszálták a sok száraz gazt, és villával .
gyűjtötték a sok szúrós ágat, kivágott orgonabokrokat. Nagyon so
kat dolgozott mindenki, du.3 óráig tartott a fárasztó munka, de
mindenki örült, mikor készen lettünk.

Köszönjük a Polgármester Asszonynak a segítségét, hogy nem
csak munkaerőt, hanem a gépeket is átengedte, hogy az elburján
zott fahajtásokat, orgonabokrokat könnyebben tudjuk kivágni.
Köszönet érte Petényiné Anikónak.

Köszönjük a résztvevő segítőknek afáradságos fizikai munkát,
és a szép összefogást. Halottak napján méltón tudjuk tiszteletün
ket tenni temetőnkben.
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Csudaballa keresztje

20 ll. november

Gyoma, Endrőd, Dévaványa és Túrkeve ölelésében he
lyezkedik el egy nagyrészt pusztás terület, melyet Csudaballa
néven ismerünk. A varázslatos név gyakran megihlette az
írók, költők és az egyszerű nép gondolkodását. Csudaballa,
ahol csuda dolgok történtek-mondja a szájhagyomány, de a
vízió, a scifi irodalomban is feltűnik. Csudabalián boszorká
nyok, pedig nincsenek, nyilatkozik a középkori krónika. Mert
voltak boszorkányok?- kérdezünk vissza.

A történeti források jóval szárazabb és józanabb vála
szokat adnak. Az árpád-korban már létező Bala település
neve a középkori birtoklevelekben, peres iratokban maradt
fenn. Templomának helyét, már Bereczki Imre megtalálta.
Gyűjteményében gondosan csomagolópapírba göngyölve
őrizte néhány nagyméretű égetett tégláját. A csomagolópa
pírra kalligrafikus betűkkel rótta fel: Ballai templomból. Az
1980-as években régészeti terepbejáráson az akadémia
régészcsoportja megtalálja a templom helyét, de a feltárás
sajnos még várat magára. A megtévesztő Csuda előtagot a
nevében a Chuda családról kapja, melynek birtoktestében
helyezkedett el ez a terület.

Csudaballa a 19. században kisebb birtokközpont, egy
szerű kuriális épülettel. Ebben az időszakban a Rédeiek bir
toka, az épületet a köznép kastélynak nevezi. A 19. század
végén feldarabolódik az egységes földterület és a bérlőkről,

új tulajdonosokról kapják a részterületek neveiket, mint pél
dául Schwarz-bala vagy Geist-bala. A kishortobágynak em
legetett terület a 20. század elején a kondorosi és kiscsákói
székhelyű Geist uradalom része lesz.

A kastély épületét többször átépítették és az 1920-as
években leromlott állapotban, van. A majorság épületeinek
renoválása és a birtok új felvirágzása ebben az időszakban

történik. Intézőnek az endrődi származású Vaszkó Andrást
választják, aki családjával kiköltözött Csudaballára. Először

a kastély egyik szobájában kaptak helyet, de az egykori víz
vezetékben tanyázó siklók és más férgek miatt a több gyer
mekes család átköltözik az egyik gazdasági épületbe. A te
rületet tanyák és kisebb-nagyobb paraszti mintagazdaságok
népesítik be, sok endrődi, túrkevei és dévaványai családnak
nyújtva megélhetést. A szegény tápértékű földön nemcsak
az állattenyésztés virágzik, hanem a talajjavításon alapuló
földművelés és kertgazdálkodás is. Az uradalom szakszerű

gazdálkodási módjait hamar átvették a környék gazdái és
öntözött zöldséges kertek, gyümölcs- és szőlőültetvények

tarkították a puszta képét. A geisti erdőt Vaszkó András ül
tette, mely mára tekintélyes méretűre nőtt fáival hirdeti az
elveszett paradicsom dicső emlékét.

Vaszkó Irénke néni Csudabalián nőtt fel, hiszen édesap
ja vezette a ballai Geist gazdaságot. A gyermekkor színhe
lye mára újra puszta lett. A kastélyt lebontották, a cselédla
kásoknak már a nyomát sem találni, a magtár és a malom
helyét bürökmező jelöli. A tanyák is eltűntek, mint ahogy az
iskola is, csupán egy sudár nyárfa dacol az idővel, jelölve
ki a ballai kisdiákok tudományszerző intézményének helyét.
Ugyanez a helyzet a Balla folyó kiszáradt medrének másik
oldalán Sártóban is.

Vaszkó Irénke néni négy vagy öt éve arra gondolt, hogy
a Geisti erdő sarkára, a Puskás László emlékét őrző kop
jafa közelébe egy feszületet állíttat. A megvalósítás azon
ban éveket késett. Az idén, alig egy hónapja azonban a terv
megvalósult.

Gyönyörű őszi idő volt azon a napon. A feszületet, me
lyet Kun Béla munkája is dicsér, autóba raktuk és elindul
tunk Varjas felé Csudaballára. Az úton Irénke néni szavaira
megelevenedtek az elpusztult tanyák lakói. A gyermekko
ri történetek hatalmas nyájakat varázsoltak a pusztába. A
szíkilellék között bíbicrajok szaladtak és a magányos nyárfá
ról a réti sas méltóságteljes szárnycsapásokkal vonult Csejt
felé.

Kiértünk Schwarz balára, ahol Elek Andrástól kértünk
segítséget a kereszt felállításában. A száraz ballai föld ne
hezen engedett. A sziklakemény pihent föld csak lassan en
gedte, hogy testébe ássuk a megfelelő mélységű gödröt. A
folyamatos locsolás azonban megenyhítette a sziki legelőt.

A kereszt hamarosan a helyére került. A geisti erdő sar
kára, a Puskás László kopjafája mellé. Elkészült a régóta
húzódó fogadalom beteljesítése. Csudaballa már nem árva,
hiszen a korábbi virágzó időszakok emlékét őrző feszület
vigyázza a pusztát. Ha arra járnak, álljanak meg egy imára
és gondoljanak elődeink szívós munkájával betört puszta
virágkorára.

METÁLSTOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

Tornádó elektromos kerékpárok,
gázkészülékek, kazánok, radiátorok,
csövek, szerelvények.

hütőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek,
háztartási kisgépek. szórakoztató elektronika,
szegek, csavarok, zárak, lakatok.
fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRŐD,Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
TeL: (66) 386-909

Hitellehetőség!Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!
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"Egy nyughatatlan cselekvőember" - Papp Zsigmond önéletrajza VI.
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mintakat. A kereskedő azt mondta, hogy az
alIaspontom helyes, s nala rögtön megvet
tem a hianyzó tengerit, aki azt le is szal
litotta. Időközben a gabona megdragult, s
az arkülönbözet s költségek tették ki a fenti
összeget.

Az alsófokú birósagon a következő in
doklásokkal vesztettem el a pert; "A kötle
vél kirostalt szaraz gabonat ír, de ez a szó,
hogy egészséges, nincs benne". Az ügy
roppant kellemetlen volt. A gabonakeres
kedő is csak a fejét csóvaita, hogy lehetett
ilyen itéletet hozni? Hosszas tárgyalas és
gondoikodas utan írt egy kimerítő levelet
az egyik budapesti gabonakereskedőneka
nevére, kivel összeköttetésben allott, hogy
menjek fel vele oda. Felmentem Pestre
hozzá, az eljött vélem a gabonatőzsdére,

ott egy ügyésznek előadtuk a peranyagot.
Az meghallgatta attekintette az iratokat s
azt mondotta: "fiatalember menjen szépen
haza, s legyen nyugodt, a többit majd én
elintézem". Több hónap elteltével az egyik
pesti banktól kaptam egy pénzes levelet
az említett összeggel, de abban semmi
más nem volt. Rendkivül kívancsi lettem,
hogy lett az ügyelintézve. így aztan tudo
masomra jutott, hogy az ügyem a tözsdei
gabonabíróságra jutott. S következő itéle
tet hozta; "Mikor lett az üzlet kötve? Mely
napon? Milyen ár mellett? Azon a napon
milyen árak voltak a tőzsdén? Az üzlet mi
lyen áron lett megkötve? Az üzlet a jelzett
napon Gyoman 10 fillérrel magasabb aran
lett megkötve mint a tözsdei ár, tehát I.
oszt. arut vett, a minta az I. oszt. nem felel
meg, miért is az alperes az árkülönbözetet
és költségekettartozik megfizetni".

Az ügy jogérvényesen lett elintézve. Ez
sokat javitott a helyzetünkön. Csudalatos,
hogy ezek után a többi kisebb pereink is
mind javunkra dőltek el. Sok 70 éves em
ber egész életében nem ment keresztül
annyi bajon, mint én olyan fiatalon. Pedig
még hátra volt az igazi megpróbáltatások
ideje.

1914. június, kitört az első világhaború.
A cséplőgép éppen hozzank jött, hétfőn

kezdődött a cséplés, de man nalam nélkül."
közre adja: Cs. Szabó István

~ . ., .

Felvételizel, diplomázol, jó állást keresel?

A nyelvvizsga PLUSZ PONT!

Már most bészülj a tavaszi nyelvvizsgára!
angol, német, olasz, francia és eszperantó tanfolyam

G~ere~el,nel! Nyelvtanulás? Gyerekjátek! . a I<id5 eluL-b,,"
vagy Korrepefáfás. hogy egyszer te legyél asztári

ben gazember módon ki akartak hasznaini.
Egyik földbirtokossal - bizonyos Policzer
nevezetűvel - 64. ezer korona értékű pe
rem támadt, közvetlen a haláleset után. Ezt
a pert járasbíróságnál s a törvényszéknél
elvesztettem. Megfellebbeztem a királyi
ítélő tablahoz. Emiatt minden vagyonunk
le volt foglalva. A per kimenetelében-már,
hogy javamra dűljön el- nem bíztam, mert
közben megtudtam, hogy ellenfelem jel
lemtelen ember. Jelenlegi vagyonát is per
útján szerezte. (megj.: "ügyes" karvaly 
hiéna - vad kapitalista volt, ma is bőviben

vagyunk ilyeneknekl). Tisztában voltam
azzal, hogyha ezt a pert is elvesztjük, tel
jesen tönkremegyek anyagilag. Ráadásul
még ott voltak László öcsém egyetemi
tanulmanyival kapcsolatos kiadások is.
Időközben kitelt katonaidőm is s hazake
rültem. Minden erőmet a bajok rendezé
sére fordítottam. Megkezdtem a szanálást,
ingatlanokat bocsatottam aruba, földte
rületeket, s eladtam a mészarszéket s a
hizlaldát is nemkülönben, igy sikerült egy
kis "levegőhöz" jutnom. A 64.000 koronás
per egy nagy tétel gabona miatt volt. Apám
még életében 1911 telén leszerződött az
említett jellemtelen földbirtokossal 20 va
gon árpa s 20 vagon ,--------------------------,
tengeri ieszallításá
ra. Már az első té
telnél észrevettem,
hogy a tengeri rom
lott, egészségtelen,
takarmányozásra
alkalmatlan. Nem
vettem át, mert fél
tettem a hizókat,
félhizásban voltak,
nem fogjak meg
enni, leromlanak. Át
mentem Mezőtúrra

az ottani gabonake
reskedőhöz, s elpa
naszoltam az ügye
met. Megmutattam a
kötlevelet s a nyitott L- --'

"Teltek-múltak a napok a méneskari
katonai szolgalatomból, amiben volt né
hany emlékezetes nap is. 1910 tavaszan
repülőnap volt Szegeden, a legelső. Töb
ben katonak szabadsagot kértünk, meg
néztük. Ez volt életemben az elsö eset,
hogy embert repülni lattam. A nagy katonai
gyakorlótéren volt a bemutató. Hosszabb
készülődés utan a repülőgépmotor elkez
dett beremegni, de a gép allt egyhelyben.
Egyszer csak elkezdett gördülni, erre egy
katona elkialtja magat; "nem repül ez, csak
szalad", ekkor kialtja a masik; "Odanézz'
A kereke man nem éri éi földet". Igen! Az
egész gép felemelkedett cirka 100 méter
magassagba és par kilométert elrepült és
ott leereszkedett, majd nagyot billent és
összetört. Az egész bemutató 5-6 percig
tartott, de amit akkor éreztem nem felejtem
el soha! Azóta mar életemben rengeteg re
pülőgépet lattam felszaiini, de azt az érzést
nem éreztem soha, amit ott Szegeden az
első alkalomkor. Ez év végén athelyeztek
a békéscsabai méntelephez. Itt közelebb
voltam Gyomához, egyszerű kimaradás
sal is haza lehetett menni. Abeosztásom
ugyan olyan volt, mint Dorozsmán. Szolgá
latom itt is kényelmes volt. Eleinte ugyan
bosszantott, hogyaméneskarhoz kerül
tem, de mint gazdalkodó jobb helyre nem
is kerülhettem volna. A lótenyésztés terén
sokat tanultam. Valósagos lószakértő let
tem.

A beosztasom révén sokat voltam
méncsikó vasáron es tajfajta alloma
son parositani (megj. Cs. Szabótól: ilyen
volt közelünkben a szarvasi, oroshazi,
mezőhegyesi). A legnagyobb szakképzett
séggel biró tisztekkel és állatorvosokkal
voltam együtt, akik szakkérdéseket min
denkor előttem tárgyalták meg. A jegyző

könyveket és törzslapokat én vezettem
(megj. Cs. Szabó 1.; ilyen szakember volt
vitéz Dr. Döhrmann Henrik m. kir. ménes
kari őrnagy, később ezredes. Zsiga bacsi
hagyatékban van tőle több kitűnő lovakkal
kapcsolatos rajz, többek között; mi a kü
lönbség a ló szeme s az ember szeme kö
zött...). Szemem-fülem nyitva volt mindig,
módomban volt tanulni.

1911. szeptember 11-én hirtelen meg
halt édesapam. A gazdaságunk vezető

nélkül maradt. A hizlaldában ott volt több
mint 600 db hizó. S ott volt még a keres
kedés, a mészáros üzlet. Minden rendkívül
sok adósággal megterhelve. Az emberek
egy része, ki is mutatta a foga fehérjét.
Minden iránybó\ megrohantak bennünket a
hitelezők. Az összes tartozás meghaladta
a 2010 ezer aranykorona értéket. Kisebb
nagyobb per 32 volt folyamatban. A kato
naságtól mindenáron szabadulni akartam,
de mivel ott is használható voltam, ez nem
sikerült. A kórházon keresztül, mint beteg
nek, sikerült rövidebb hosszabb ideig tar
tó szabadságot kieszközölnöm. Ahizók
eladása volt a legsürgősebb mivel már túl
voltak az átvételi súlyon.

Régi hizásúak voltak. Apám halálát töb-
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Labdarúgó hírek a Megyei I. osztályból
A Gyomaendrődi FC labdarúgói folytatták szereplésüket a Megyei

I. osztályú labdarúgó bajnokság őszi szezonjában. Az október elején le·
játszott mérkőzéseken végre kezdte azt az arcát mutatni a csapat, amely
joggal elvárható lenne egy ilyen rutinos. jól képzett játékosokból álló csa·
pattól. Mindkét hazai mérkőzést megnyerték, megszerezték az első győ

zelmüket is, még a listavezetőt is megadásra kényszerítették jó játékkal.
A hónap végére viszont úgy tűnt elfogyott az október eleji lendület, mert
kiábrándító játékkal vesztettek egy könnyűnek ígérkező mérkőzésen. A to
vábbi mérkőzéseken reméljük. ismét a jobbik arcát mutatja majd a csapat
és ismét győzelmekkel örvendeztetik meg a szurkolóinkat.

A lejátszott mérkőzések eredményei: .
20 ll. 10. Ol. GyomaendrődiFC - Békéscsabai MAV SE 2 : l

G.: Karászi L., Dani P.
Ifi.: l: l G.: Csapó Zs.

A vendégcsapat kapott hamarabb lábra és a mérkőzés első félórájá
ban veszélyesebb támadásokat is vezetett. de gólt nem sikerült szerezniük.
Az első félidő hajrájában mégis a hazaiak szereztek vezetést, egy szépen
felépített támadást követően. A második félidő elején felpörögtek az ese
mények, a vendégek ismét támadtak, de akkor már a hazaiak is szép tá
madásokat vezettek. Egy ilyen támadást követően ismét gólt ért el a hazai
csapat, mindez azonban nem szegte kedvét a vendégeknek és tíz percen
belül sikerült is szépíteniük. Az utolsó félórában szinte kettészakadt a pá
lya és mindkét csapat csak a támadásokkal törődött, de újabb gól már nem
született, így a hazaiak megszerezték szezonbeli első győzelmüket.

2011. 10.08. GyomaendrődiFC - Mezőhegyesi SE 2: l
G.: Werle T., Tanács Z.
Ifi.: O: I G.:-

A listavezetőt fogadtuk hazai pályán, és nem ígérkezett könnyű mér
kőzésnek az összecsapás. Mindkét csapat ennek megfelelőena támadójá
tékot erőltette, akadtak is kemény ütközetek, egyik csapat sem emelt kézzel
ment fel a pályára. Az első félidő közepén megszereztük a vezetést. majd
kis idő múlva a vendégcsapat tíz főre olvadt egy kiállítást követően. Ez
azonban nem szegte kedvüket, mert rövid időn belül egyenlíteni tudtak.
azonban a félidő hajrájában ismét gólt szerzett a hazai csapat és így veze
téssel mehettek pihenőre. A második félidőben jobban odatették magukat
a vendégek, még 10 emberrel is megvoltak a lehetőségeik, de ezekkel nem
tudtak élni, a Gyomaendrődnek is volt pár lehetősége, de az is kimaradt.
így sikerült legyőzni alistavezetőt.

20 ll. 10. 16. Magyarbánhegyesi FC - Gyomaendrődi FC 3: 3
G.: Kéri R., Kovács Gy., Dani P.
[fi.: 2: 6 G.: Gábor V.(3), Csapó Zs.(2), Farkas K.

A hazai csapat jobban kezdte az első félidőt, több veszélyes támadást
is vezetett, és a huszadik percben már 2:0 volt oda. Sajnos ebben az idő

szakban rendkívül fegyelmezetlenül játszott a gyomaendrődi csapat és
csak a hazai csatárok ügyetlenségének köszönhető, hogy nem döntötték el
a mérkőzés kimenetelét. A félidő második felére siker;ült rendezni a soro
kat, ennek köszönhetőenmég a félidő végén gólt szereztünk, ezzel sikerült
csökkenteni a hátrányunkat. A második félidő nagyszerűen indult. hiszen
az első támadásból gólt szereztünk és már egyenlő is volt az állás. Ez a
gól azonban nem fogta meg a vendéglátókat, mert 10 perccel később újra
náluk volt az előny. A mérkőzés végére kicsit elszabadultak az indulatok,
jöttek a sárga lapok, de szerencsére az utolsó gólt egy támadást követően
a gyomaendrődi csapat szerezte, így egy gól gazdag mérkőzésen sikerült
döntetlent elérni idegenben.

2011. 10.22. GyomaendrődiFC - Csorvási SK 2: 3
G.: Toldi B., Dani P.

Ifi.: 5: 3 G.: Csapó Zs.(2), Szabó M., Dávid r.. Öngól
Bíztunk a jó folytatásban, csapatunk további sikeres szereplésében.

"; Igen rosszul indult a mérkőzés, hiszen a vendégek kihasználták a hazaiak
figyelmetlenségét, és már az első percben vezetést szereztek. Ezt a hátrányt
sikerült hamar egalizálni, a tizedik percben szerzett góllal. Ezt követően

me~9nyfölényben játszott a hazai csapat. de nem volt igazán meggyőző a
játéka. A második félidőt is inkább hazai támadások vezették fel. mégis a
vendégek szereztek ismét vezetést. Ezt is sikerült szinte néhány perc alatt
ismét kiegyenlíteni. Mindez mégsem volt elég figyelmeztetés a hazaiak
számára a lelkesebb játékra. A védelem újabb megingását kihasználva a
vendégek újabb gólt szereztek, náluk volt az előny. Sajnos a hazaiak ed
digre teljesen hitehagyottá váltak, és már nem volt bennük erő az újabb
egyenlítésre. Talán a szezon eddigi leggyengébb játékát produkálva megér
demelt vereséget szenvedtek egy tartalékos. de igen lelkes vendégcsapattól.

Fülöp Zoltán

A Tisza Kálmán
Közoktatási

Intézmény hírei
GyomaendrődiOktatási Egység

Tiszások a szolnoki
gulyásfesztiválon

Nagy izgalommal készültek diákjaink
a szolnoki Nemzetközi Gulyásfőző- és Ha
gyományőrző Fesztiválra. A dévaványai

és gyomaendrődi egységek panziós, falusi vendéglátó képzésében
résztvevő diákok kis csapata Miklovicz Lajosné, Aranyi Anita és Vargáné
Varczába Éva tanárnők vezetésével 2011. szeptember 10-én vett részt a
megmérettetésen. A versenyre igazi kuriózummal készültek: bográcsa
ikban endrődi csirkegulyás és tejfölös pontygulyás főtt, meglepetésként
kapros-túrós lepénnyel és juhtúrós polenta tortával várták a látogatókat
és a zsűri tagjait.

A rangos nemzetközi fesztiválon résztvevő "Tiszások" számára iga
zi elismerésnek számított, hogya zsűri egyik közismert tagja, Hargitai
György mesterszakács elkérte a tejfölös pontygulyás receptjét, mások
pedig a lisztérzékenyek és diétázó kszámára is ajánlható juhtúrós polenta
torta készítési módja felől érdeklődtek.

"Másfél millió lépés.. :' avagy Túranap iskolánkban
Hagyományainknak megfelelően idén is megrendezte iskolánk a Di

ákönkormányzat szervezésében az őszi Túranapot.
A program fő célja a közösségépítés, közösségformálás, az egymás

elfogadásának elősegítése, az egészséges életmódra nevelés, a termé
szeti értékeink megismertetése, az általános műveltség fejlesztése. Egy
ben jó alkalom arra is, hogya diákok és tanárok között egy újabb élmé
nyen alapuló kapcsolat jöjjön létre, s hogy az osztályfőnökök a diákjaikat
a tanórán kívül, más élethelyzetekben is megismerhessék.

Aszokásos útvonal hét állomáshelyén iskolánk tanárai várták érdekes
és változatos feladatokkal az egymást tíz percenként követő csapatokat.

Az idei feladatok között műveltségi, természetismereti, intelligencia
teszt, valamint ügyességi játékok, feladatok (gránáthajítás, kugli, célba
dobás, kapura dobás és erőnléti feladatok) szerepeltek.

A tantestületi döntés értelmében a szakközépiskolai és szakiskolai
osztályok külön kerültek értékelésre, mindkét kategóriában az első he
lyezettek jutalma egy-egy torta volt, melyet a Csepp-Tan Kft. és a Kilenc
Farmer Kft. ajánlott fel iskolánk számára, az első három helyezett emellett
oklevélben is részesült.

Gólyabál
A kilencedik évfolyamos tanulóink számára várva várt esemény a Gó

Iyabál, melyet hagyományainknak megfelelően idén is szeptemberben
rendeztük meg a Diákönkormányzat szervezésében. Végzős tanulóink
igyekeztek érdekes feladatokat összeállítani a "Gólyáknak': akiknek töb
bek között interjút kellett készíteniük helyi vendéglátó egységek vezető

ivel, munkatársaival a szokásos napi tevékenységeikről, összemérhették
képességeiket kézműves,zenei és ügyességi feladatokban is. Ajó hangu
latú délutánt suli-diszkóval zártuk.

"Száz út vár ránk..." azaz Pályaválasztási Vásár 2011
Október B-án és 14-én Békéscsa

bán a Városi Sportcsarnokban rendezte
meg a Pályaválasztási Vásárt a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja, ahol a Tisza Kálmán Köz
oktatási Intézmény is bemutatkozási
lehetőséget kapott. A két nap alatt a
látogatók megismerkedhettek a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény ok
tatási egységeivel, az iskola kibővült

képzési kínálatával valamint meg újult
arculatával. A továbbtanulás előtt álló
nyolcadik osztályos tanulók szép szám
ban érdeklődtekaz iskola szakképzései
iránt. A közoktatási intézmény diákjai,
szakoktatói betekintést adtak a külön
böző szakmák fortélyaiba, a Sportcsar

nokon kívül az intézmény gépparkjának megtekintésére volt lehetőség.

A gyomaendrődiek a pék-cukrász és szakács szakmákból adtak ízelítőt

az érdeklődők számára. A rendezvény első napján a Tisza Kámán Közok
tatási Intézmény elnyerte a legszebb kiállítói stand címet, r:::;::r
melyre az intézmény valamennyi tanulója és munkatársa
egyaránt büszke lehet.
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Olvasóink írják...

DÖK tábor S:zana:zugban

Szeptember 29-e és október l-je között rendezte meg a Békés Megyei
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény a Megyei Tanévnyitó DOK Táborát
Doboz-Szanazugban, a Békés Megyei Jókai Színház Programirodájának
támogatásával, melyen iskoiánkból két tanuló vett részt. A tábor elsődle

ges célja a diákönkormányzat tagjainak felkészítése a tanév legfontosabb
feladataira, megbeszélték a közoktatási törvényben megfogalmazott jo
gokat és kötelezettségeket, megvizsgálták az intézményi alapdokumen
tumokat (pl. iskolai házirend), megújították a diákönkormányzatok saját
szervezeti és működési szabályzatait. Az intézmények összeállították sa
ját tanéves DÖK- programjukat, megismerkedtek a rendezvényszervezés
alapjaival és a költségvetési terv készítésével. ezégény Gyula, a Békés
Megyei Önkormányzat intézmény felügyeleti osztályvezetője a pályavá
lasztásrói és pályaorientációról beszélgetett a fiatalokkal. A szakmai fel
adatok mellett jutott idő az ismerkedésre,játékos vetélkedőre, sportprog
ramokra, szórakozásra is. "Nagyon sok diákkal ismerkedtünk meg szerte

Kedves Iványi László tb. Kanonok Úr!

Szeretnék köszönetet mondani Önnek és a Szerkesztőknek

irántam tanúsított figyelmességükért - írásom részletének publi
kálása kapcsán. További tevékenységükhöz sikert kívánok, és Isten
áldását kérem.

Hajrá Endrőd!

Solymár, 2011-10 -ll
Szívélyes üdvözlettel:

Giricz Mátyás

Kedves Giricz Úr!

Köszönjük kedves sorait.
Számunkra mindig (jröm olyan személyekről hírt adni, akik öreg

bítik Endrőd hírnevét. On is ezek közé tartozik. Isten segítse további
életútján!

Gyomaendrőd, 2011. október 24.
Tisztelettel köszönti:

Iványi László

a megyéből. Új barátságok születtek, élményekkel, új tapasztalatokkal
gazdagabban tértünk haza. Hálásak vagyunk tanárainknak, osztályfő

nökeinknek, az iskolának és a szervezőknek, hogy részt vehettünk ezen
a rendezvényen. Reméljük másnak is lehetősége lesz ilyen programon
részt venni!" - mondta el a gyomaendrődi Tiszásokat képviselő testvérpár,
Soczó Zsuzsanna és Soczó Tamara.

Népmese nc.:Jja

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mind
azokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő

bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezde
ményezéshez, amely szerint szeptember 30. - Benedek Elek születésnap
ja - legyen a népmese napja.

A gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtár ebben az évben is he
lyi, közös programot szervezett a jeles nap alkalmából. Ebből persze a Ti
sza Kálmán Közoktatási Intézmény diákjai sem maradhattak ki.

A város több helyszínén ugyanazt a mesét ugyanabban az időben ol
vasta fel mindenki, aki csak csatlakozott. A közös mesemondás, a mese
felolvasása 9 óra 15 perckor vette kezdetét. A Kis Bálint Általános Iskola
és Óvoda Hősök úti épületében egyszerre hangzott fel A rossz legény és
a rossz leány című székely népmese a kisiskolások és aTiszásaink ajkáról.

Mindannyian megtapasztalhatták, milyen jó érzés, ha sok ember egy
szerre mesél.

A program fő célkitűzését, miszerint minél többen éljék át amesélés
élményét és az összetartozás örömét, ebben az évben is sikerült megva
lósítani.

A TÁMOP-projekt acélegyenesben

A Tisza.Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egy
sége békési, jánoshalmi, kétegyházi, pétervásári és mátrafüredi intézmé
nyekkel vesz részt közösen a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző

Központ a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0014 "A munkaerő-piaci igényekhez
alkalmazkodó FVM Alföldi Agrár-szakképző Központ fejlesztése" című

projektjében.
A projekt a vége felé közeleg, azonban az elmúlt hetek sem teltek ese

ménytelenül a Tiszás kollégák számára sem.
A projekt vezető munkatársai - így gyomaendrődi munkatársak is 

három napos "Lean menedzsment" képzésen vettek részt 2011. augusz
tus 25-27-én $zirákon.

A képzés célja olyan, a gyakorlatban is működő módszerek átadása
és képességek kialakítása volt, amelyek birtokában a Térségi Integrált
Szakképző Központban az újszerű menedzsment alapelveket alkalmaz
ni tudják, képesek a saját szervezetük működését fejleszteni, és konkrét,
kézzel fogható eredményeket tudnak elérni a veszteség csökkentése, az
értékteremtés, a szolgáltatásfejlesztés, a képzés szervezés területén.

A projektben résztvevő öt másik intézmény pedagógusaihoz hason
lóan a gyomaendrődi kollégák is részesültek TwinNet - @Napló képzés
ben, valamint "E-learning módszertan és e-tananyagfejlesztés" képzés
ben. Ez utóbbi keretében 5-6 fős csoportokat alkotva a kurzus zárásaként
egy-egy modern, a szakképzésben és felnőttképzésben egyaránt hatéko
nyan felhasználható elektronikus tananyagot készítenek el.

A projekt managementjében és a hat munkacsoportjában aTisza Kál
mán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége részéről 15
fő vesz részt.
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
20 ll. november

Itt van az ÖSZ TÉMAHÉT, itt van újra

A Támop 3.1.4 pályázat keretében immár harmadik éve rendezzük
meg az Ősz Témahetet, amelynek hétfő délutáni programja gyalogtúra
volt. A három kilométeres utat a gáton tettük meg, közben szemetet
szedtünk, és megismerkedtünk a Körös-Maros Nemzeti Park állat- és
növényvilágával.

A második napon, kézműves foglalkozáson vettek részt ügyes kezű

tanulóink. Az őszi természet elevenedett meg színeivel, hangulatával
egy röpke óra alatt. Népszerűek voltak a gyerekek körében a halloween
figurák és az őszi leveleket, gombát cipelő sündisznók is. Az elkészült
alkotásokat a tantermekben mindenki megcsodálhatja.

A szerdai napon őszi vetélkedő zajlott a tornateremben. A csapatok
összemérhették erejüket, ügyességüket tökgurításban, toronyépítés
ben. Célba dobtak gesztenyével, a trambulinról szőlőfürtöt jelképező

lufiket próbáltak minél többszőr megérinteni. Elméjüket is pallérozhat
ták az ösz kvíz kérdéseinek megválaszolásával.

A csütörtöki, igazán őszies nap délutánján a Tizenkét hónap az er
dőn című természetfilmből részleteket néztek meg az érdeklődő gyere
kek. A filmen látottakat kiegészítve dr. Valach Béláné, Ági néni mesélt az
erdő élővilágáról, vadállatokról, a vadászat és a természetjárás örömei
ről. Élménydús beszámolóját értékes vadásztrófeák bemutatásával gaz
dagitotta. A vállalkozó kedvű ügyeskezűek közben a számítógépeken
őszi témában alkothattak.

Ági néni hatalmas trófeát hozott

Az alsó tagozatosok is bekapcsolódtak az egész héten át tartó prog
ramokba, de számukra igazi élményt a csütörtök délelőtt jelentett. A
vitaminnapra hozott sok-sok finomsággal a negyedikesek terítettek
meg az ebédlőben. Itt degeszre tömhették pocakjukat a gyerekek, majd
várták őket a foglalkozások: diótörés, kukoricamorzsolás, éneklés, sep
rű-tánc, aerobik, gólyaláb, célbalövés, rejtvény, színező, termésképek
készítése. Délután vitamin-futással zárult a nap.

Kirándulások

Testvériskolánk meghívására október 6 és 9 között Pilznoba láto
gattunk a tavalyi nyolcadik osztályos, nyelvvizsgát tett tanulókkal. A
programok változatosak voltak, sokat utaztunk de megérte a fáradsá
got. Érkezésünk után körbejártuk a gyönyörű, egy éve átadott iskolát és
megismerkedtünk vendéglátóinkkal.

Ezt követően a diszkó jó alkalom volt arra, hogya magyar és a len
gyel gyerekek megismerkedjenek egymással és hamar összebarátkoz
zanak. A felnőttek városnéző sétára indultak Pilzno belvárosába.

Pénteken Auschwitzba látogattunk el. Megrázó történelem órán
vettünk részt, felidézve és bejárva a tábor sötét múltját. Előtte rövid kité
rővel egy miniatűr parkot néztünk meg, ahol a világ leghíresebb épüle
teinek ember nagyságú makettjeit csodálhattuk meg. Aztán a wieliczkai
sóbányát barangoltuk be, több órát töltöttünk 135 méterrel a föld alatt.
Ez a sóbánya a világörökség része, méltán büszkék rá a lengyelek. A hű

vös és esős idő ellenére hosszas sétát tettünk Krakkó történelmi város
részében, megnéztük a Wawelt, a Flórián kaput és a Posztócsarnokot is.
A város hangulata mindenkit lenyűgözött,az épületek szépsége pazar

Iskolánk delegációja Lengyelországban

látványt nyújtott.
Egy nap alatt bejárták hazánkat a hetedik osztályos tanulók Ja

kabszálláson. A Magyarkert hazánk legnagyobb épített kertje, Európa
legnagyobb mérethelyes makettje. 93000 négyzetméteren 3200 kü
lönböző növény segítségével alakították ki Magyarország domborzati
és vízrajzi térképét. A bátrabbak a levegőből is megcsodálhatták orszá
gunkat.

Az állatok világnapján a Napsugár Óvoda kis lakói és akisiskolások
is kilátogattak a Rubin Szabadidőközpont állatfarmjára. A gyerekek töb
bek között láthattak pónilovat, hátaslovat, magyar szürke marhát, emut,
fekete bivalyt és megnézték a baromfiudvart is. Egy-egy állatot meg is
simogathattak és meg is etethették őket. Nagy örömükre az újszülött
kis csacsit is meglátogathatták. Uzsonnára frissen sült fánkkal és finom
teával vendégelték meg a kis látogatókat.

Szeptember végén a másodikosok tanulmányi kirándulást tettek
Dévaványára a Túzokvédelmi Állomásra. Megismerhettük az itt élő ősi

magyar állatfajokat.
A legfontosabb látványosság számunkra a 3 túzok volt. Megetettük

őket és sok hasznos ismeretet szereztünk ezekről a ritka madarakról.
Nagyon érdekes bemutatót kaptunk a kerecsensólyomról"akit" egé

szen közelről láthattunk, hallhattunk. Ezúton fejezzük ki köszönetünket
Czifrák Gábornak. aki elhivatottságával és szakértelmével a gyermekek
számára is emberközelivé tette ezeket a különleges állatokat.

Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az is
kola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu

A vitaminl/apon mindenki megkó,tolhatott mindent
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Mesék, versek...

Az egérke és a színes ceruza
írta: Benkéné Török Mária

Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy aranyos kislány, oki na
gyon szeretett rajzolni úgy hívták,
hogy Fonni.

Volt is neki sok - sok színes ceru
zája, amiket oz Anyukája szépen
kihegyezett, hogya rajzok jöl sike
rüljenek.

A kislány rajzolgatott békésen , s
egyszer csak előjött o bútorok mö
gül egy egérke, és nagyon megörült
O piros ceruzának, gyorsan elkezdte
rágcsálni: nyom, nyom, de finom íze
von! - mindjárt megeszem, szétrá
gom, úgyis éhes vagyok! - mondto.

A ceruza nagyon megijedt, s
kérlelte oz egérkét. - okit Balambérnak hívtok.

- Ne egyél meg, én nagyon szeretek élni, rajzolni ezzel o
kedves kislánnyal. - Tudod mit? - inkább egyél dióbelet, vagy
sajtot - de Balambér hajthatatlan volt.

- Megeszlek és kész' - jelentette ki és büszkén rágcsáita
tovább o szegény piros ceruzát.

Fannika próbálta megakadályozni,lebeszélni oz egérkét,
de oz csak tovább ragaszkodott o szándékához.

Egyszer csak sírósra fogto o kérelmezést o Ceruza, könyö
rögve kérlelte oz egérkét, hogy engedje meg neki legalább,
hogy még egy utolsó szép rajzot rajzoljanak Fonnivol együtt
apapírlapra.

- No jó! - mondto Balombér, rendben rajzoljatoki - mit
akartok rajzolni? - talán egy almát, vagy körtét?

- Tudod mit? - kacsintott o piros ceruza Fannira - és súgott
neki valamit ...Ekkor lerajzoltok egy szép nagy kandúr macs
~pt! (Köztudott, hogy oz egér nagyon félamacskától, mert
O táplálékul szolgálhat neki.)

Ezt meglátto oz egérke, riadton menekült be o szekrény
mögé és siránkozott.

- Jaj - jaj, ez o mocsko mindjárt megelevenedik és meg
eszik engem - mondto.

Fonni erre korholni kezdte oz egérkét:
- Látod Baiambéri - hiába kérleltünk, hogY.J1e edd meg o

szegény piros ceruzát. Te nem szántad meg Ot. most O sem
sajnál Téged. Nagy odafigyeléssel befejezte o nagy kandúr
bajszát, - "oki" azonnal életre kelt. és azonnal oz egérre kez
dett vadászni.

- Nyáuú, nyáuú, most felfollak, - nyávogta vészt-jóslóan.
Fonni mingkettőjüket szerette, sőt o piros ceruzát is, és

megsajnálta Oket. .
- Egy jó ötlet jutott oz eszembe - mondto. - Most pedig

igazságot teszek közöttetek I Senki sem fog megenni senkit.
és még éhesek s?m maradtok. -

Odament oz Edesonyjához és szólt neki:
- Anyu légy szíves, adj egy kis tejecskét o mocskának, és

oz egérkének pedig egy darab sajtot. így mindkettő jóllakik,
nyitva von oz erkélyajtó, és el is mehetnek békével, - még
barátok is lehetnek később, én meg tovább rajzolhatok o kis
pirQs ceruzámmal egy szép nagy almát o papának ...

Igy is történt!
Mindenki boldogan és jóllakottan távozott, Fonni pedig

tovább rajzolta oz almáit ...
Boldog és elégedett volt, hogy igazságot tett oz állotok

között.
Hát így végződött oz én mesém o kislánnyal, oki nagyon

szeretett rajzolni!

Gyerekek, ho tehetitek, Ti is figyeljetek mindig odo, ho~JY

kinek von szüksége segítségre, és ho tudtok, keressetek mIn
dig megoldást o problémáikra. A segítő szándék szép és ne
mes cselekedetekhez vezet...s ho gyermekkorban ezt meg
tanuljátok, becsületes jó emberek lesztek felnőtt korotokra.

Megígéritek?

MÁSFÉL ÉVTIZE VIDÁM DALOLÁS
15 éves a Zenebarátok kamarakórus

A Yehudi Menuhin által kezdeményezett zenei világnapon ünnepelte
megalakulásának 15. évfordulóját a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamara
kórus. Yehudi Menuhin amerikai hegedűművész és karmester 1975-ben
kitalálta, hogy legyen egy nap, amelynek főszereplőjea zene. Igy kommen
tálta ötletét: "Arra szeretnék buzdítani minden várost falut és országot,
hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Örülnék, ha nem
csak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi és főként mai
művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsi
káinának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentő

sebb előadói." Városunk zeneiskolája csatlakozott e felhiváshoz, s tizenöt
éve a kamarakórusunk is fő szervezője a zene-világnapi hangversenynek.

15 éve annak, hogy 1996-ban Hunya Alajosné, Erzsike néni a zeneisko
la önállóvá válásának 10. évfordulójára összeverbuvált egy csapatot volt
növendékeiből,akik közül néhányan együtt maradtunk, és megalakítottuk
a Zenebarátok kamarakórust. Kezdetben női karként működtünk, majd
2000-től vegyeskarrá duzzadt a kórus, s az évek során sok fiatal csatlako
zott hozzánk.

Erzsike néni után Erdeiné Mucsi Márta vette át a kórus irányítását. aki
vel2003-ban bronz minősítést értünk el. Az ő elköltözése után rövid ide
ig Cserháti Ferenc volt a karnagyunk, majd 2005-től egyik kórustársunk,
Gecseiné Sárhegyi Nóra vállalta magára ezt a nehéz feladatot. Nóri kitar
tása és türelme példaértékű, nem lehetünk elég hálásak érte. A 2009-es
"Szülőföldünk Békés megye" rendezvény-sorozaton már arany minősítés

ben részesült énekkarunk.
A különféle fellépések alkalmával egyre több kórussal alakítottunk

ki baráti viszonyt. Néhányukkal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot közös
hangversenyek és látogatások szervezésével. valamint internetes infor
máció-cserével: ilyen a dévaványai Vox Humana vegyeskar, a Diósgyőri

Vasas Vegyeskar, az Ottawai Magyar Kórus, valamint a schöneki Jung Chor
Intonation vegyeskar.

A heti egy-két alkalommal megtartott próbák jó hangulatban telnek.
Több hét vagy hónap, mire kialakul, beérik egy-egy mű, s mivel az esti pró
bákon már mindenki fáradt gyakoriak abakik, melléfogások, blődségek,

feszültségoldó tréfálkodások, amikre gyakran sok év távlatából is derűsen

gondolunk vissza.

Jubileumi hangversenyünk - a Tréfás házasító kivételével - az eltelt 15
évben elhangzott dalokból állt össze. Számtalanszor előfordul, hogy egy
egy bonyolultabb darab (főleg azokban a szólamokban, ahol a kevésbé
dallamos, nehezebben megtanulható részek dominálnak) kezdetben nem
mindenkinek tetszik, s azután mégis kedvencünkké válik. A másfél évtized
alatt sok művet szívünkbe zártunk, a válogatást azonban karvezetőnkre,

Nórira bíztuk. A repertoár sokrétűségünket mutatja, hiszen az egyházi
művektől, a népzenei feldolgozásokon át a könnyűzenéig sok mindenben
kipróbáltuk már magunkat. Mostani hangversenyünk elsö részébe magyar
darabok kerültek: (Bartók B.: Levél az otthoniakhoz, Kodály Z.: Nagyszalon
tai köszöntö, Kodály Z.: Horatii Carmen, Kunsági dal - népdal kánon, Bárdos
L.: Tréfás házasító, Bárdos L.: Tiszai dallamok). A középsö blokkban négy
külföldi művet énekeltünk (Arcadeit: Ave Maria, Verdi: Rabszolgák kórusa,
Friderici: Baráti kör, Befejezésül három könnyűzenei slágerrel örvendeztet
tük meg a hálás közönséget (Georges David Weiss - George Douglas: What
a wonderful world, Benny Andersson - Björn Ulveus: Thank you for the
music / Köszönöm a zenét, Máté Péter: Zene nélkül mit érek én?)

Műsorunkat gitármuzsikával szinesítettük. Vendégünk volt a zene- és
művészeti iskola két fiatal gitártanára Papp Gábor és Tóth Richárd.

ELÓADÓ ÉS KÖZÖNSÉG - 15 éve ugyanazzal a céllal érkeznek a hang
versenyre: hogy zeneszeretetükkel örömet szerezzenek egymásnak és ön-
maguknak. Ez most is remekül működött. .

Végül köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatalnak a díszteremért,
valamint Poharelec Lászlónak és Zöld Endrének azért, hogy ünnepi vacso
ránkat és tortánkat - meglepetésként - ajándékba adták nekünk.

Oláh Gizella
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hfREK, ESEmÉnYEK A
KfS BÁLtnc ÁLCALÁnos fSKOLA ÉS óvoOÁBóL

fECSKE- És MÉHECSKEAVATÓ

2011. október 6-án a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
elsős diákjainak Fecskeavatót rendeztek az intézmény negyedik
osztályos tanulói.

A vidám próbatételen az elsős gyerekeknek egy akadálypá
lyán kellett végighaladniuk, majd egy fecskés kitűzővel avatták
fel őket "igazi elsősökké". A Fecskeavatóra a Százszorszép Óvo
da nagycsoportos óvodásai is ellátogattak.

Másnap a nyolcadikos osztályok szerveztek az ötödikesek
nek vidám és mókás Méhecskeavatót.

Az ügyességi feladatokon túl családkeresést, keresztrejtvény
fejtést, mondat - és képkirakást is meg kellett oldaniuk a "legki
sebb felsősöknek", akik izgultak a feladatok jól teljesítése miatt,
de fölöslegesen, mert nagyon ügyesen, kreatívan oldották meg
a játékos kérdésekre a válaszokat, és MÉH ECSKÉHEZ méltóan
tökéletesen zümmögték el dalukat is. Nagyszerű teljesitményük
miatt természetesen mindegyiküknek megkapta a méhecskejel
vény.

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Százszorszép Óvodájának hírei

Seprű Sári ismét Szüretre hívta Százszorszép Óvodánk apraját
nagyját.

Lázas készülődésben telt szeptember második fele, hiszen óvo
dánk díszbe öltöztetése mellett szüreti énekekkel, versekkel, mon
dókákkal készülődtünkSzüreti Mulatságunkra.

Ezen a jeles napon vendégeink voltak iskolánk elsős kisdiák
jai valamint a 7. a osztály tanulói. A melengető őszi napsütésben
közös énekléssel, versekkel, óvó nénik szüreti játékával, táncház
zal és a nap megkoronázásaként finom őszi gyümölcsök, termések
kóstolgatásával tettük örömtelivé a délelőttöt. Felejthetetlen volt,
amikor a gyermekek maguk készíthették darálással, préseléssel a
finom mustot, amit végül vidáman el is fogyasztottak.

Köszönjük a Kedves Szülők támogatását, együttműködését!

Az Állatok Világnapját Assisi Szent Ferenc, az állatok védő

szentjének emlékére, 1931 óta ünneplik minden esztendőben ok
tóber 4-én. Ha minden nap október negyedike lenne, akkor sokkal
többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordíta
nának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi ártat
lan életet kioltani, vagy nyomorúságos körülmények között tartani.
Ezért is tartjuk fontosnak, hogy nemcsak ezen a napon, hanem a
hétköznapokban sem szabad elfeledkeznünk a bennünket körülve
vő természetről, élőlényekről.

A Rubin Szabadidőközpont és Oktatófarmon élő állatok életébe
"kukkanthattunk" be ezen a szép délelőttön. Itt mindig jó példát
láthatunk arra, hogyan is kell szeretettel és hozzáértő törődéssel

gondozni, nevelni az állatokat.
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SZÜLETÉSNAP "KÖNNYCSEPPEK" KÖZÖTT
Kötetbemutatóval ünnepelt a 7 éves OMart Műhely

l<edvelem a 7-es számot, életem sok szép emléke kötődik hozzá,
ezért szerettem volna a műhely hetedik születésnapjára valami kü
lönleges programot szervezni.

A szerencse velem volt, sikerült egy régi meghívást mostanra
időzíteni, méghozzá olyat, amely egyedülálló rendezvényeink so
rában. Sosem volt még vendégünk egy tenor, sem kiál!ítónk egy
keramikus. Az sem fordult még elő, hogy egy család legyen műso

ros estünk főszereplője. Október 8-án mindez együtt valósult meg,
amikor Bátki Fazekas Zoltán operaénekes, költő és Veréb Judit ének
tanár, keramikus, valamint az ő gyermekeik Ilonka és Lenke meg
tiszteltek bennünket látogatásukkal.

Juditot és Zolit az elmúlt évtizedben többször ha!lhattuk már
itthon énekelni együtt is és szólóban is, de ez alkalommal más olda
lukról ismerhettük meg őket. Mielőtt azonban beszámolok a kedves
o!vasóknak a születésnapi estről, engedjék meg, hogy röviden be
mutassam vendégeinket.

Bátki Fazekas Zoltán 1997-ben kitüntetéses operaénekesi dip
lomál kapott a Budapesti Zeneakadémián. Az 1991-ben Szegeden

Bátki Fazekas Zoltán: lsten vonatán

Oláh Ciizella

megrendezett,Országos Mozart Én,ekverseny első- és különdíjasa.
Az 1993-as Adámjenő Országos Enekverseny második helyezett
je. 2002-ben "Artisjus" díjas. Ciregor József így nyilatkozott róla:
"Kellemes bariton, remek, artíkuláció, kiváló színészi képességek."
2001 óta tagja a Magyar Irószövetségnek. .

Veréb Judit gyermekkora meghatározó részét Ciyomán töltötte,
rajztanára Hunya Elekné biztatására és szakmai irányításával jelent
kezett a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolába. 1979-ben
nyert felvételt a kerámia szakra. 1983-ban érettségizett. Magánének
tanári diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tago
zatán 1993-ban-, egyetemi énekművész tanári diplomáját a szegedi
konzervatóriumban 1995-ben kapta meg. A család jelenleg Zsom
bón él.

Az OMart Műhely 7. születésnapjára Bátki Fazekas Zoltán
harmadik, l<önnycseppek című verseskötetét hozta el. A szerző úgy
nyilatkozott a címről, hogy bár kissé banálisnak tűnik, de életének
olyan szomorú és örömteli eseményei ihlették az összegyűjtött ver
seket, amelyek különösen mélyen, könnyekig megérintették. Zoli
és Judit felváltva adtdk elő a kiválasztott műveket, majd Zoli leült
a pianínó mellé, és a legtöbbet saját megzenésítésében is bemutat
ta. A közönséget is könnyekig meghatották azok a versek, dalok,
amelyeket kislányainak írt az édesapa, és azok, amelyeket Ilonka és
Lenke énekeltek el. Szívszorító volt az a kollektív figyelem és sze
retet, ahogy mindannyian koncentrdltak arra, hogya kis Lenkének
minél jobban sikerüljön önálló szereplése. A beszélgetésből meg
tudtuk, hogy így négyen még sehol nem léptek fel, s hogy Juditnak
is ez az első önálló kiállítása. l<iderült, hogy Zoli költőnek éppoly
kiváló, mint operaénekesnek, s hogy alkotásai közü! több is díjat
nyert különféle pályázatokon. A műsor fénypontja a család közös
produkciója volt.

A verses bemutató után hosszasan gyönyörködtünk a finoman
kidolgozott, míves kerámiákban, amelyeket kardcsonyig még meg
tekinthetnek az érdeklődők könyvesboltunkban.

Judit, Zoli, Ilonka, Lenke, köszönjük, hogy ilyen széppé vará
zsoltátok műhelyünk 7. születésnapját! .'

I<önnyű rakomány rohan el a sínen,
lsten vonatán zakatol a szívem,
édes bajaim hamar utolérnek,
búcsúdalaim dalolom az égnek.
Fényben születő mesebeli kertben,
árvák temető kezeire fekszem,
nyíló violát aranyoz a hajnal,
fe!hőfalon át fölemel egy angyal.
Lélekszabadon ide-oda szállunk,
emlékutakon ide-oda járunk,
halkan köszön el odahaza minden,
lassan megölel, befogad az lsten.

(

lQ

2011. november-decemberi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

Xl. 1-8' Pótnéoszámlá!ás Lakások helviséqek
XI.4.16óra Turisztikai Fórum Gyoma F. Hudák Julianna

Katona J Művelődési Közo. TIF:06-66-283-524
XI. 5.10 óra Szent Imre búcsú Endrődi templom F. Iványi László

TIF: 06-661283-940
XI.5. KNERTSE bál Gyoma F. Hudák Julianna

Katona J Művelődési Közo. TIF:06-66-283-524
X1.16.10óra Robber rabló megjavul. Gyoma, F. Hudák Julianna

Szeqedi Miniszínház előadása Katona József Művelödési Központ T/F:06-66-283-524
XI. 16. 14 óra Robinson Crusoe Gyoma, F. Hudák Julianna

Szeqedi Miniszínház előadása Katona József Művelődési Közoont T/F:06-66-283-524
X11.16.17óra Művészeti Iskola, Karácsonyi műsor Gyoma, Kisréti u. 27. Hevesi Nagy Anikó

Zenész, táncos és színjátszó növendékek, Városi Alapfokú Művészeti Iskola 06-66-581-830
tanárok műsora Hanqversenvterem

XII. 21. Mindenki Karácsonya Gyoma, F. Hudák Julianna
Katona József Művelődési Központ TIF:06-66-283-524

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősségetnem vállalunk. Szerkesztőség
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November
Barackos csirke

4 csirkecombot a csontnál bevágjuk, és kevés olajon lesütjük. Barackbefött
levében megpároljuk, kakukkfüvel meghintjük, melléje tesszük párolni a fél
barackokat. Ha megpuhult, a húst kivesszük a barackokkal, a levébe tejszínt
öntünk és összeforraljuk. Ezzel a szósszal tálaljuk.

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

- KAPUFA BT. Gyomaendrőd, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

. A kondorosi úton. a vásártér után

KábelTV
Internet

upc Telefon
Gyomaendrődön

Analóg TV
Digitális TV megállítható

visszatekerhető és videotár funkcióval
kiváló minőségű HD csatornákkal

Szupergyors Internet
Fiber Power 10-25-50-120

Telefon kedvező díjakkal
Értékesítőink kérésükre házhoz mennek

az Önök számára legmegfelelőbb ajánlatokkal:

Vajdáné Gyuricza Anikó - 20/320-8332
Bertáné Vaszkó Szilvia - 20/441-1905

\1 SZONDEK \1
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás
Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1
TlFax: 06-66 386-037
Mobil: 06 20 451 1944

r----------~--------------~
: HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN! :

~-------------------------.

~~~ ALE~JOBBV hl f::J "Rf, HAS~NALTRUHA- _ n.L~ UZLETEK

ÚJ ÖSZI ÁRU ÉRKEZETT
NADRÁGOK I PULÓVEREK I NŐi FELSÖK

GYEREKRUHÁK I MELEGÍrÖK
Gyoma Kossuth u. 30. - Nyitva: Hétföröl - Péntekig 9.00-17.00-ig Szombat 9·12-ig

Endröd Fö ut -Mikes ut sarok - Nyitva: Hétfötöl - Péntekig 8.30-12.00-ig 13.30-17.30-ig Szombat 8.30-12.00-ig
. ..

~~MmID~
, , , ti ,

JATEKOK· CSOMAGOLOK· BOGREK
" "

DISZTARGYAK •AJANDEKOK, , ,
ORAl ·KELETI TARGYAK

Gyomaendrőd Mikes út Fő út sarok (a Narancs Turi mellett)
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖlTÖZTEK

BACSA IMRE, aki Hunya Sallai u.9. sz.
alatt élt, 78 éves korában az égi hazába költö- KISS GYÖRGYNÉ KÖLES VERONIKA
zött. Gyászolják: felesége, lányai, vejei, uno- volt hunyai lakos 95 éves korában megtért

..?te-~ eL tié. tíd~ d.ee4:
';f~~~.~. woo.
Oéca~~~~.

-;?tw~ ~~ a Cl-étjtdeHabj."
(~~)

Híradásunkban csak azokról emlékezünk
meg, akiknek köz/éséhez a hozzátartozók hozzá
járultakl

kái, dédunokája és a rokonság

DÁVID IGNÁC, aki Endrődön élt, 59
éves korában megtért Teremtőjéhez. Gyá
szolják: párja, fia, menye, nevelt gyermekei és
a családtagok

GELLAl ANDRÁS, aki Endrőd Vaszkó
M. u. l sz. alatt élt, visszaadta lelkét Teremtő
jének. Gyászolja: felesége, rokonai, ismerősei.
Temetése Hunyán volt okt.l4-én.

HUNYA JÓZSEFNÉ KMLELLÁR MÁ
RIA, aki Hunya Kinizsi u. 30. sz. alatt élt, 85
évesen az Örök Hazába költözött. Gyászolják:
lánya, veje, fia, menye, unokái, testvére és a
rokonság

KATONA SÁNDOR, aki Endrődön élt,.
hosszú betegség után 91 éves korában az Égi
Hazába költözött. Gyászolja: felesége, fiai, lá
nyai, menyei, unokái és a család

KNAPCSEK SÁNDOR endrődi születé
sű ny. üllési plébános, október 2-án, életének
81., papságának 57. évében megtért Égi Urá
hoz, Akit egész életében szolgált. Gyászolják:
testvére, unokahúga, unokaöccse, a rokonság
és volt hivei

KNAPCSEK ETELKA endrődi születésű

üllési lakos, 12 nappal Sándor öccse halála
után, október 14-én 88 évesen ő is visszatért
Égi Urához. Gyászolja unokahúga, unoka
öccse és a rokonság

Teremtőj~hez. Gyászolják: rokonai, ismerősei

TORMA SÁNDOR, aki Kamut Széche
nyi u.39 sz. alatt élt 90 évesen befejezte fóldi
pályáját. Gyászolják: lánya, veje, unokái, déd
unokája. Temetése Hunyán volt okt.l8-án.

UHRIN MARGIT, VÍGH LÁSZLÓ özve
gye, vámosszabadi lakos, aki korábban End
rődön élt, 82 éves korában az Égi Hazába köl
tözött. Gyászolja: fia, párja, unokái és a család

t
Az endrődi templomban, a katolikus

szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre Visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordulójuk
napján.

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

Az endrődi katolikus temetők takari
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

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

a Szarvasvégi temető keresztje előtt is emlékeztünk...

Mindenki jó érzésekkel feltöltődve ment haza azza! a remény
nyel, hogy jövőre mindenkivel újra tillálkozhatunk.

Uhrin Gábor

A program a szarvasvégi temetőben kezdődött. Az összegyűlt

rokonok előtt, a nagy kereszt alatt Ugrin Katalin Emese emlékezett
meg őseinkről, osztotta meg velünk gondolatait. A megemlékezés
után virágokkal díszítettük a sírokat.

UGRIN TALÁLKOZÓ
Szeptember 10-én ismét együtt voltunk

Idén is, mint minden évben megrendeztük az Ugrin találkozót. Hogy mi volt még a találkozón?
Az időjárás most kegyes volt hozzánk. Tavaly igencsak nedves idő Családfa - ötszögletű körbejárható paravánra kifeszítve - több,
volt, az idén éppen az ellentéte: száraz, meleg, napsütéses. mint 1500 névvel és mindenféle információkkal. Volt ott ismer

kedés, újra-egymásra-találás, a meghatottságtól könnyes szemek,
gyakori koccintásol<., mindenféle finomság. Szóba került sok régi
emlék, bánat-öröm, betegség-egészség-gyógyulás, elválás-háza
sodás, megbeszéltük az élet nagy dolgait késő éjszakába nyúlóan
Mindenki kiönthette szivét, megoszthatta örömét, és meghallga
tásra talá:,.

A találkozó aPájer kempingben folytatódott. Ugrin András
köszöntötte a családtagokat, elénekeltük a magyar himnuszt, az
Ugrin himnuszt, megszalagoztuk a család zászlaját. A rövid kis ün
nepi műsorban Veréb András és párja kalotaszegi táncokkal káp
ráztatott el bennünket, majd Uhrin Katalin Piroska szavalt el egy
szívhez szóló verset a szeretetről. A műsort Ugrin Orsiék zárták
énekszóval és dobolással.

Az 1. nemzetségi gyerektáborban részt vett gyerekek
nek kiosztóttuk az okleveleket, estefelé pedig bemutat
tuk a táborban készült felvételeket. Kedves vendégünk,
Giricz László, a régi Endrődről, az endrődi emberekről

tartott nekünk vetítéses előadást, a Tőle megszokott ma
gas szinvonalon, magvas gondolatokkal, mély érzelmek
kel átitatva. Ezúton is köszönjük Neki!

Hagyományőrző céllal összegyűjtöttünk néhány régi
sütemény-receptet, szám szerint 14-et, melyeket nagy
anyáink, dédnagyanyáink előszeretettel sütöttek, és egy
kis süteményes füzet formájában, Ugrin Lacinak köszön
hetően, kiadtunk. Az elkészült süteményeket mindenki
megkóstolhatta. "Isteni" volt valamennyi, hiszen azok az
asszonyok, akik nekiláttak a sütögetésnek, szivűket, lel
küket "beledolgozták" a tésztába.
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Hagyományőrzési célzattal új programként endrődi disznó
vágást hirdettünk meg tagjaink körében, természetesen főleg azt
az ízvilágot kerestük, melyet gyermekkorunkban a szülői háznál
vagy rokonoknál élveztünk.

Közepes érdeklődés után, de a végén lelkes 26fő aktív részvé
telével október 22-én az Endrődi Cuti pékség udvarán vártuk az
eseményeket.

Reggel 7 órakor megérkezett a malac és a mai korszerűfeldol
gozás révén már 14 órára minden darabja a napi ebédbe, ill. a
hurka kolbászba került.

Reggelre hagymás vért, ill. resztelt májat tálaltunk, ebédre pe
dig az elmaradhatatlan orjalevessel és ki - ki választása szerint
töltött káposztával, vagy a disznótoros menüvellakhatott jól. A
bőséges disznótor többi feldolgozott finomságaiból mindenki még
csomagot is kapott, hogy az otthoni családtagjaik is kóstolóhoz
jussanak.

Az egész napi munkából sokan vették ki részüket, de szándé
kunk is az volt, hogy aktív részvétellel teljen ez az összejövetelünk
is. Mindenkit dicséret illet, de első sorban Fülöpné Katikát szeret
ném kiemelni, aki elejétől a végéig irányította az eseményeket és
emellett az ebédhez sütöttek hájas kiflit is.

Az asztalokra került bor, sör, pálinka, üdítő ital is, így a jó
hangulat késő délutánig tartott, minden részvevő megelégedéssel
konstatálta, hogy érdemes volt eljönni, kérték ezen esemény jövő
évi ismétlését is.

Reméljük, hogyakóstolóknak is nagy sikere lesz, es }ovore
nem egy malac bánja, hogy az EndrődiekBaráti Köre őrzi a ha
gyományokat és szereti az otthoni ízvilágot és a jó társaságot.

Egész évben várjuk ked
ves vendégeinket klimatizált,
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étter
münkben 70 főig.

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállaI
juk a teljesen klimatizált Híd
fő étteremben 160 főig.,

PPSZ~1(
(Panzió és CEtterem

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

E-maii: feszekpanzio@mail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

AGBO
ÁBUIIÁZ
Gyomaendrőd,Fő út 15.

Telefon: 06-20-9527-032 és
06-66-386-274.

Kedves vásárlóim!
Őszi ajánlataim:

• Rózsatövek, virághagymák, tulipán,
krókusz

• Virágföldek, virágcserepek, ládák
• Műtrágyák, növénytápok

r
gyomirtók

• Láncfűrészek, fejszék, ba ták
• Védöruhák, védökesztyűk, cipök
• Szivattyúk, barkácsgépek, fémfúrók
• Fóliák, zsákok, műanyag rekeszek
• Festékek, hígítók, ecsetek, csempera-

gasztók;
• Titán, Silicon, purhaDok, ragasztók
• Izzók, elemek, zseblómpók;
• Egér- és patkánymérgek, csapdák
• 8efözéshez üvegek, üvegtetök, tartósítók
• Szegek, csavarok, kéziszerszómok
• Kutya, macskaeleder
• Kólyhák, kandalló k, üstök, üstházak, csövek
• Alu létrák, ruhaszárítók, vasalóállványok

Várom kedves vásárlóimat!

FARKAS MÁTÉ

VÁROSOtiK, Gyomaendrőd' Megjelenik havonta' Kiadja az Endrődiek Baráti Kőre Egyesület'
Főszerkesztő:Iványi László • Szerkesztőség címe: 5502 Gyomaendrőd. Fő út l. Tel., Fax: (66) 283-940 (20) 9457-843 varosunk@gmail.com •

Szerkesztők: Cs. Szabó István. Polányi Éva, Sóczó Géza, Dr. Szabó Béla, Dr. Szonda István' Lapzárta minden hónap 20. napján'
Felelős kiadó: Vaszkó András • Megjelenik minden hónap első hétvégéjén. Interneten minden hónap elsején *

MŰVELÖDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTfRlUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BÉ/1995. * HU ISSN 1586-3689 • készült: (70) 566-39-88
Interneten: http://www.szentgellert.hu • E-maiI: varosunk@gmail.com
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fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke Áro: 180 Ft

XVIII. évfolyam 12. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 20n. december

A tartalomból: NÉMET AJÁNDÉK GYOMAENDRŐDN K

A tanyai iskola - 12. oldal

cJiQdott ~anácgo~yt ég
boQdog ú1 évet IQ[véH~ mil'ldel'l iQedveg (0QvagÓM{Q

a ~DenlQegBtŐgég ég aB 8!~dnődieIQ Clianáti 'J<öne[

Német testvérvárosunk, Schöneck polgár
mesterének, Ludger Stüve vezetésével egy dele
gáció járt Gyomaendrődön.A delegáció, amely
nagyobb részt partner városunk tűzoltóiból állt,
nem jött üres kézzel. Egy szépen felújított, aján
dék tűzoltó Mercedes 1113-as típusú gépjármű

fecskendőt hoztak, melynek adományozására
november 20-án került sor a tűzoltó laktanyában.
Az átadáson fellépett a helyi mazsorett csoport,
a helyi fúvós zenekar. Iványi László tiszteletbeli
kanonok, plébános megáldotta a gépjárműveket.

Vádi András polgármester, a Hunyai, Csár
daszállási, Gyomaendrődi Onkéntes Tűzoltóság

elnöke vette át az új tűzoltóautó kulcsát, majd a
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok jelképesen
üzembe is helyezte.

Az autót többek között az ifjúság nevelésére
is használni fogjuk.

http://www.gyomaendrodtuzo/tosag.hu/

IN MEMORIAM:
P. Ugrin Béla SJ - 4. oldal

Rendezvénynaptár - 14. oldal

Előfizetőink, Olvasóink figyelmébe!
(A jövő évi e/őfizetésrö/)

- 8. oldal

Endrődi Szent Imre búcsú - 20. oldal

Kik tették le Hunya község alapjait? - 9. old.
(Schiefner Ede - Grócz Béla)
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról

A Színfolt szakmai kitüntetése

Hornok József

SZEMÉLYSZÁLLÍT ÁS
AUTÓBUSSZAL
BEL- ÉS KÜlFÖlDÖN

A Magyar Majarette Szövetség a GYOMAENDRÖDl SZÍN
FOLT MAZSORETT EGYUTTES - művészeti vezető HUNYA
JOLÁN - részér~ l'1agas színvonalú ~zakmai tevékenysége e/is
meréséül a KIVALO EGYUTTES Dl] BRONZ FOKOZATAT
ADOMÁNYOZZA. GRATULÁLUNK'

Tímár Gergelyné köszöntése

20 II októberében családja körében ünnepelte Tímár Ger
gelyné Szabó Magdolna 100. születésnapját. Ez alkalomból fel
kereste és köszöntötte Várti. András polgármester és Dr. Csorba
Csaba jegyző is, átadván az ünnepeltnek Orbán Viktor minisz
terelnök köszöntőjét is.

November elején meglátogatta és köszöntötte Iványi László
plébános is, áldást adván az ünnepeltnek. Ezután a 100 évest
megajándékozta a 200 éves endrődi templom könyvével. Isten
éltesse Magdi nénit! Városunk Szerkesztősége

Az Élet Másokért Közhasznú Egyesület, a Karitász Gyomaendrődi

csoportja és sokan mások idén újra megrendezik a

A támogatás technikai kérdéseiről bővebb felvilágosítást ad:
Fülöp Zoltán GyomaendrődiFC elnöke tel.: 30/9254-464

Mire adható támogatás:
Utánpótlás-nevelési feladato k ellátása
Versenyeztetés költségeinek támogatása
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Képzéssel összefüggő feladatak

Vaszkó Sándorné
egyesületi elnök

Rendelkezzen társasági adójávaI
a Gyomaendrődi Futball Club javára!

x. "SEGÍTSüNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!"

jóték<.my célú adakozását.
Terveink szerint az Elet Másokért Egyesület részéről 25

gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő családot sze
retnénk ebben az esztendőben is megajándékozni a nagylelkű

segítségeknek köszönhetően.

Helye: Jézus Szíve Katolikus Templom
(Gyomaendrőd- gyomai városrész)

Ideje: 2011. december 16. (péntek) du. 14 óra
Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert,

édességet, írószert, játékokat, könyveket, stb., ami egy gyermek
számára örömet jelenthet.

Gyűjtés szervezünk:
Bc'reg,zjszra, a Sámuel Alapítvány Gyermekotthon lakóinak

:\z ó,,;zc'g\'ült adományt Taracközi Ferenc ref. fő]elkész úr veszi
át Beregszászon.

ki.l-~,ataliára magyar nyelvű könyveket (mesekönyv, tankönyv),
illetve tartós élelmiszert fogadunk.

A felajánlásokat a következő címekre várjuk:
\ 'a,zkó Sándorné, Gyomaendrődvolt OTP melletti könyvelő

iroda
kzus Szíve Plébánia Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Mátyás

király u. l.
Szent Imre Plébánia Hivatal, 5502 Gyomaendrőd, Fő U.l. sz.
Szent Gellért Kat. Általános Iskola, Gyomaendrőd, Selyem út

Aki anyagilag szeretne segíteni,
az a következő címen teheti meg:

Számlaszámunk:
Élet Másokért Egyesület

K&H Bank: 10402245-50505148-49571008
Gyomaendrőd,20 ll. november hó

A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. .~.

30.) Korm. rendelet lehetővé teszik a nyereséges
(.:gyébként társasági adó fizetésére kötelezett) vállalkozások számá
ra. hogy az "adójukkal" akiemelt csapatsportokat támogassák.

Célkitűzés: Az öt látvány-csapatsportág (labdarúgás, kézilabda,
vízilabda, jégkorong, kosárlabda) amatőr és hivatásos sportegyesü
[etei nek és szakszövetségeinek támogatása, különös tekintettel azok
utánpótlás-nevelő feladatainak anyagi segítése.

A támogatók köre: Minden olyan egyéni és társas vállalkozás,
amely a tárgyévben társasági adó fizetésére kötelezett

A támogatás mértéke: A vállalkozások által a tárgyévben fize
tendő társasági adó maximum 70 %-a.

Eladó
- Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
- szőlőprés, boroshordók, traktor pótkocsi

Érdeklődni lehet az endrődi plébánián:
Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 20/9457-843 vagy 66/283-940

TELEFON: 06305056130
5500 GYOMAENDRŐD, OKTÓBER 6 LTP. 9/2/5.
E-MAIL: hornok.j@citromail.hu
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hogy miről döntött a Képviselő-testület november hónapban

2011. november 24-én két napirendi pont megtárgyalása cél
jából összehívta a polgármester a Gyomaendrőd-Csárdaszállás

Hunya Intézményi Társulást. Az ülés helyszíne a hunyai Községhá
za Tanácsterme volt.

Elfogadásra került: . '.
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Altalános Iskola, Ovoda es

Diákotthon, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint
a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetési kon
cepciója

- A társulás intézményeinek 2012. évi ellenőrzési terve

A soron következő testületi ülésre az előirányzotthoz képest né
hány napos csúszással, 2011. november 29-én került sor.

A több mint negyven napirendi pont megvitatása a késő éjsza-
kába nyúlt. Leginkább a vita tárgyát képezte:

- a kötvény kezelésével kapcsolatos előterjesztés

- 2012. évi víz- és csatornadíjak
- a háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzet

a Pásztor János utca fásításával kapcsolatos képviselői indít
vány
bérbe adott ingatlanok, helyiségek és területek bérleti díj ának
módosítása

Ezen kívül megvitatásra került a helyi autóbusz-közlekedés vál
tozásával kapcsolatos előterjesztés, a közvilágítási hálózat bővítésé
nek lehetősége is.

2012. évi víz- és csatornadíjak

A Békés Megyei Vízművek Zrt. megküldte a 2012. évi víz és
csatornadíjak kalkulációját. Javasiatuk szerint a vizdíjak kialakítá
sánál továbbra is megmaradna a kéttényezős háromkategóriás víz
díjrendszer, díjszerkezeti felépítésük szerint alapdíjból és fogyasztói
díjból állnának, valamint az alapdíj 20 ll. évhez képest nem változ
na. A csatornarendszer egytényezős maradna, tehát a fogyasztás
tól függne, de több elemből állna. A javasolt elemekből azonban a
müködési hányad jel~ntősen megemelkedne. A Városfenntartó és a
Pénzügyi Bizottság javaslata szerint a rendelet módosítását máso
dik fordulós tárgyalásra elfogadhatónak találta, a többlet bérleti díj
összegeként 40 Ftlm3-t határozott meg, ezzel elutasítva a Vízművek
által javasolt 57,10Ft összeget, illetve javasolta, hogya többlet bér
leti díj összegéből egy meghatározott rész rekonstrukciós munkák
ra legyen fordítva

Az egészségügyi-háziorvosi alapellátás területén
kialakult helyzet megoldására javaslat elfogadása

A Képviselő-testület az októberi ülésen ad hoc bizottságot ho
zott létre a háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzet meg
oldására. A bizottság két alkalommal is ülésezett Dr. Farkas~nszky

Erzsébet elnökletével. A bizottság véleményét Dr. Torma Eva az
alábbiakban foglalta össze:

"Háziorvosi körzet összevonására akkor kerülne sor, ha vala
melyik háziorvos praxisjoga visszaszáll az önkormányzatra"

A bizottság javaslata 1800 lakosságszámú körzetek kialakítására
irányul, a körzetek összevonásakor, rendezésekor törekedni kell az
1800 lélekszámú körzetek kialakítására. A körzetösszevonást min
denképpen indokolja a csökkenő lakosságszám.

Bérbe adott ingatlanok, helyiségek és területek
bérleti díjának módosítása

Az önkormányzati tulajdonban lévő tartósan bérletbe, haszná
latba adott ingatlanok egy részénél a bérleti díj módosítása a KSH
által közölt fogyasztói árindex mértékéhez van kötve, a módosítás
esedékessége tárgyév január l. A 2012. évre várható fogyasztói ár
index változás 4,2%.

A bérleti díj változatlanul hagyására kérelmet nyújtott be a pia
cokat és vásárokat üzemeltetőMarkt-Plus Kft., valamint az Endrődi

Cuti Kft., ismételten kinyilvánítotva az általa bérelt közterület meg
vásárlásának szándékát, az önkormányzat tulajdonát képező 5271
hrsz-ú közterületen (Endrődi utca 16. szám).

2002-ben a már működő árusító bódé helyére épült üzlethelyi
ség 5 évre kötött bérleti szerződést. Az elfoglalt terület nagysága
65m2. Ekkor a bérleti díj 21.938 Ft-ban lett meghatározva. A Kft.
2004-ben bérleti díj csökkentését kérte. A Képviselő-testület 2004
novemberében 10.032 Ft összegben határozta azt meg. A szerződés

2007 novemberében lejárt, de a kérelemnek megfelelően 5 évre is
mét meg lett hosszabbítva, a fizetendő díj pedig 11.008 Ft-ban lett
megállapítva. Az árindex figyelembe vételével ez az összeg 12.400
Ft-ra emelkedett az eltelt idő alatt. Azonban, ha a 37/2007.(Xl.30.)
önkormányzati rendelet alapján történne számítás, a bérleti díj
42.900 Ft/hónap+Áfa összeget tenne ki.

A megvásárolni kívánt terület jelenleg forgalomképtelen, a ta
lajban gáz- és vízközmű van. Városunk Képviselő-testületei (2003
és 2007-ben ) már elutasították a vásárlási kérelmet, majd az ügy
vezető Farkas István 20 ll-ben ismét megerősítetteazt. A Pénzügyi
Bizottság javaslata szerint a terület kerüljön értékesítésre, a bérleti
díjak az infláció mértékével legyenek megemelve, illetve a Markt
PIus Kft. kérését a piacok iránt kialakult csökkenő igények miatt
vegyük figyelembe.

Az Endrődi Cuti Kft. területvásárlási szándékát 7-5 arányban
támogatta a Képviselő-testület.

Helyi autóbusz-közlekedés változásai

A MobiIbusz Közlekedési Kft.-hez és az Önkormányzathoz
érkezett kérések teljesítése érdekében menetrend- és útvonal vál
tozást szükséges végrehajtani. A menetrend megváltozása költség
növekedést nem eredményez, de az útvonal változás miatt történő

próbajárat nettó költsége 317.800 Ft kiadást jelent. A szolgáltató
ajánlata alapján 2011. december l-től 14 napon át a következő út
vonalon közleked ne járat:

Fazekasi út - Szabadság tér útvonalon naponta 5 alkalommal, a
Selyem utca érintésével.

A Városfenntartó- és Pénzügyi Bizottság egybehangzó vélemé
nye, hogyaköltségekkel járó próbajárat beindítását ne támogassa a
Képviselő- testület.

A javaslattal ellentétben azonban képviselői indítványra olyan
döntés született, hogya szolgáltató dolgozzon ki egy új útvonal
tervet költségeivel együtt, s terjessze be a KépViselő-testületnek a
decemberi ülésre.

Az autóbusz menetrend megváltoztatására 20 ll. december
l-től kerül sor városunkban.

Közvilágítás hálózat bővítése

Az elmúlt években úgy lakossági, mint képviselőikérés érkezett
a hivatalhoz a közvilágítási hálózat bővítésére.

Németzugi sor
- Előhalmi tanyák
- Volt Győzelem Tsz
- Kondorosi úti kerékpárút
A Képviselő-testület több alkalommal is tárgyalta a hálózat bő-

vítését, de forrást nem jelölt kí a megvalósításhoz. .
A Városfenntartó bizottság ülésén az a határozat született, hogy

a város fordítson nagy hangsúlyt a közvilágítás bővítésére, illetve
keressen forrást a 2012. évi költségvetés tervezésekor.

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
A város Képviselő-testülete a törvényi előírásnak megfelelően

évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. A közmeg
hallgatás időpontjai: 20 ll. december 5-én GyomaendrődKossuth
Lajos utca 9 szám (Katona József Művelődési Ház), illetve 201 l.
december 6-án GyomaendrődBlaha Lujza út 21 (Népház Kistérsé
gi Konferenciaterem). A rendezvény kezdési ideje 17 óra.

Napirendi pontok: ..
- Tájékoztató az Onkormányzat 20 ll. évi gazdálkodásáról,

kitekintés a 2012. évi költségvetési koncepció meghatározó
számadataira és céljaira

- Aktuális várospolitikai kérdések
- Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Lehóczkiné Timár Irén
képviselő
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tetedet és kegyelmedet, és ez nekem elég.

Koporsós gyászmiséje 201 J. szept. 28-án, szerdán délelőtt

1O.30-kor volt a Hamiltoni Szent Erzsébet Villa templomában
(St. Elizabeth Villa, 391 Rymal Rd. West, Hamilton). Hamvai
elhelyezésére a courtlandi magyar temetóben november ele
jén került sor.

Nyugodjék békességben - R.I.P.
P. Sajgó Szabolcs SJ

tUGRIN BÉLA SJ
(1919-2011)

20 l l. szeptember 25-én hajnali fél kettól,or a hamiltoni
Szent Erzsébet Villában, a szobájában, érte imádkozó emberek
jelenlétében elhunyt P. Ugrin Béla SJ. 1919. május 22-én szü
letett, a jezsuita rendbe 1937-ben lépett be, 1948-ban szen
telték pappá, 1976-ben ünnepélyes végső fogadalmat tett. A
betegek kenetét pár nappal korábban fölvette Kish Gábor SJ
szolgálatával. Nyugodjék békében. Imádságok, szentmisék

. érte legyenek szent szokásaink szerint.

Egy eddig ismeretlen endrődi származású papról értesül
tünk Bajnai István tb. kanonok, jelenlegi battonyai plébános
jóvoltából. Ö küldte ezt a levelet. Köszönet neki.

VASZKÓ ANDRÁS·
(1765-1816)

egy új felfedezésű endrődi pap

Hamilton, Canada. P. Ugrin aranymiséje, 2008. június 29.
Középen P. Ugrin Béla SJ, balról meJlette MikJósházy Attila, a külfóldi magyarok

volt püspöke

"Az elmúlt hetekben iratrendezés közben, az 1800-as évek ele
jéről származó akták között rábukkantam egy keresztlevélre, ame
lyet Vaszkó András egykori battonyai plébánosnak állítottak ki.

Ö - mondhatni - fiatalon, 51 évesen hunyt eii816-ban és két
évig volt Battonya plébánosa. A keresztlevelet Endrődön állította
ki Miticzki Imre endrődi adminisztrátor 1788. augusztus 18-án. E
szerint Vaszkó András Endrődön született 1765. november 15-én,
Vaszkó András és Forgáts Anna gyermekeként. Más feljegyzések
bői tudjuk, hogy őt valószínüieg 1788-ban szentelték a nagyváradi
egyházmegye papjává, de később átlépett a csanádi egyházmegye
kötelékébe. Így került Battonyára 1814-ben."

új kenyér íze. lepergő könny sója,
öröm-bcagás. lelki I<ába-kö.
lsten áldjon l Tc légy végső álmunk.
s ivadékdinkba szebb Jövő l

Tím~lr MMé

Szülőföld Bölcső. miljd koporsój
Sdrkc;i1ld~ <I 1l0~y é"I,'11 IC'löll
AIlY<lllyelvcd billyo~,kc'nt jelöl'
Tc V<I!,y il téli hó s il 'dViIszi 7ölcL

Béla atya Endrődön született
J9 J9. május 22-én. A budapesti
(ZugIiget) Manrézában végezte
a novíciátust és retorikát, majd
1941-43 között Kassán filozó
fiát hallgatott. 1944-ben Szat
máron volt magiszter. J946-49
között Szegeden teológiát ta
nult. 1949-ben hagyta el Ma
gyarországot. Münchenben
ifjúsági lelkész volt a magyar
menekültek között. Utolsó kép
zését, a terciát Münsterben kap
ta 1952-ben. Utána Kanadába
küldték. Courtlandon kezdte el
papi munkáját a magyarok kö
zött, Cser László volt kínai jezsu
ita misszionárius és költő plébá
nossága alatt. Ugyanitt plébános

lett J953 és 1966 között. 1967-68-ban Londonban (Ontario,
Kanada) tanult az Isteni Ige Intézetben, majd egy évet Toron
tóban volt káplán. 1969-71 között ismét Londonban lelkipász
torkodik. 1972- J994 között Vancouverben plébános, majd a
hamiltoni Szent Erzsébet Otthonba vonult nyugdIjasként. Itt
dr. Henkey Károly mellett kisegítő lelkipásztor, Henkey atya
halála után pedig az otthon lelkipásztora. Ha gyenge egészsé
ge engedte é.s szükség volt rá, a hamiltoni magyar plébánián
is kisegített. Evek óta ismert volt rákos betegsége, amit türe
lemmel és Istennek ajánlva viselt mindannyiunk javára. Utolsó
napjait tudatosan élte, igyekezett rendezni, amit tudott. Halá
la előtt pár nappal a torontói magyar jezsuiták és dr. Forbáth
Péter (a jezsuiták házi orvosa) jelenlétében mindenkitól bo
csánatot kért, az épületes jezsuita hagyomány szellemében.
A halála előtt óráktól fogva hívő hamiltoniak állandó imaszol
gá!atot végeztek ágya mellett és egy jezsuita papi áldásával
indult számadásra az Univerzum irgalmas Ura elé.

Emlékképén Loyolai Szent Ignáctól a következő imádság
olvasható:

Vedd, Uram, és fogadd el minden szabadságomat, emlé
kezetemet, értelmemet és egész akaratomat, mindenemet,
amim van és amivel rendelkezem. Te adtad nekem míndezt;
Neked, Uram, adom mindezt vissza. Mindenem a tiéd, akara
tod szerint rendelkezzél velük. Add nekem csupán a te szere-
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A Tisza Kálmán
Közoktatási

Intézmény hírei
GyomaendrődiOktatási Egység

ÖsszművészetiTalálkozó

Rohanó világunkban ritka esemény,
hogya mindennapokban megállva, a sok
munka és teendő mellett egy rendezvény
célja a művészetek felé fordulás, egymásra
segymás alkotásaira figyelés legyen.

A Békés Megyei Önkormányzat által támogatott, idei évben Gyoma
endrődön megrendezésre kerülő fesztivál szervezői éppen ezt a célt tűz
ték ki.

A találkozón aTisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyomaendrődi és
orosházi egységei, a Harruckern Színitanoda növendékei, agyomaendrődi
éS' a dévaványai alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói mutat
tak be különböző művészeti produkciókat (ének, tánc, színdarab, hege
dű-, zongora-, dterajáték, néptánc).

A Találkozón az érdeklődőknek lehetőség ük nyílt a Tisza Kálmán Köz
oktatási Intézmény békési, dévaványai és orosházi egységeinek kézmű

ves munkáinak megtekintésére.

Leonardo szakmai gyakorlaton Franciaországban

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény diákjai 3 hetes
szakmai gyakorlatot töltenek Franciaországban.

Davidovics László tanár úrnak, a program koordinátorának és szer
vezőjének köszönhetően online élménybeszámoló is érkezik hozzánk a
gyakorlat élményeiről:

"Tanulóink családi gazdaságokban, Lovas Központban, bio-sertésfarmon
tanulmányozzák a szakmájukhoz tartozó gyakorlati ismereteket.

Képzett francia gyakorlati oktatók foglalkoznak diákjainkkal. A diákok
a termékek előállítását, feldolgozását és értékesítését tapasztalják meg és
aktívan részt vesznek a munkafolyamatokban.

A tanulók gyakorlata a Leonardo da Vinci program keretében, az Európai
Unió szabályozása szerint és támogatásával valósul meg."

Pályaválasztási nap és szakmai fórum

2011. november ll-én 9 órától a Békés Megyei Tisza Kálmán Közokta
tási Intézmény gyomaendrődiegységében mintegy 100 fő pályaválasztás
előtt álló diák érkezett szüleivel, tanáraival, hogy az iskola központi épü
letében megismerkedhessenek a helyi, illetve a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény más egységeinek képzési kínálatával.

A változatos helyszíneken a tanulók és kísérőik többek között
megismerkedhettek a gyomai egységben oktatott szakmák sajá
tosságaival, pályaválasztási tanácsokat kérhettek,
projektórán vehettek részt, a DÖK munkáját és külföldi gyakorlatok
helyszíneit ismerhették meg,
vidám sport- és kézműves tevékenységbe kapcsolódhattak be,
betekintettek a kollégiumi életbe,
környezetvédelmi méréseken és kísérleteken vettek részt,
kipróbálhatták KRESZ és gépészeti tudásukat egy játékos vetélke
dőn,

az iskola tangazdaságában a mezőgazdasági gépek, az állatte
nyésztés és lótartás iránt érdeklődőkkívánságuk szerint akár lóhát
ra is kaphattak.

Ugyanezen a napon délután 14 órától intézményünk az iskola
dévaványai és gyomai egységeivel kapcsolatban álló vállalkozók, vállala
tok, üzemek képviselői számára szervezett szakmai fórumot.

Zámbó András, az intézmény igazgatója ismertette a gyomai és
dévaványai képzőhelyek jelenét és jövőre vonatkozó képzési terveit, fej
lesztéseit, amelyek középpontjában a szakképzés további erősítéseáll.

Vállalkozói oldalról Varga Péter, a füzesgyarmati Hotel Gara igazga
tója mutatta be jó példaként a szállodában folyó szakmai gyakorlatokat,
beszélt a már kialakított rendszer előnyeiről, hátrányairól, a Kamarák és az
iskolák felé a vállalkozói oldalról felmerülő igényekről, elvárásokról.

A fórum fővédnökei Pap Tibor dévaványai és Várfi András
gyomaendrődi polgármesterek voltak.

Tiszás siker a Vöröskereszt versenyen

Minden évben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt meghirdeti HIV/AIDS
prevenciós versenyét.

Ebben az évben is Gyomaendrőd képviselte Békés megyét. A csapat
tagjai Forgács Beáta, Debreceni Hajnalka, Gácsi Nikolett ll. évfolyamos
tanulók voltak, felkészítőjük Kádár Magdolna iskolavédőnő.

Országosan 117 iskola jelentkezett a versenyre és ebből az lnternetes

fordulón aTisza Kálmán Közoktatási Intézmény a 6. helyen végzett.
Az országos megmérettetésre december l-jén, ai: AIDS világnapján

kerül sor.
Sok sikert kívánunk díákjainknak l

Timinek jól megy

Helyi termékek

Pompadour kastély
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DECEMBERI MISEREND

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

3. szombat:
4. vasárnap:
6. kedd:
7. szerda:
8. csütörtök:
9. péntek:

ll. vasárnap:
12. hétfő:

13. kedd:
14. szerda:
18. vasárnap:
25. vasárnap:
26. hétfő:
27. kedd:
28. szerda:
30. péntek:
31. szombat:

Xavéri Szent Ferenc áldozópap
Advent 2. vasárnapja
Szent Miklós püspök
Szent Ambrus püspök, egyháztanító
Szűz Mária SzeplőtelenFogantatása
Szt. Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok
Advent 3. vasárnapja
A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
Szent Lúcia szűz, vértanú
Keresztes Szent jános áldozópap
Advent 4. vasárnapja
Karácsony, Urunk születése
Szent István eIsőv vértanú
Szent jános aposto!' evangélista
Aprószentek
Szent Család: jézus, Mária és József
Szent I. Szilveszter pápa

Endrőd

Vasárnap: 8-kor, és 17 órakor. Advent hétköznapjain reggel 6-kor
Rorate mise, így fél 8-kor nincs, csak temetési mise
24-én szombaton, azaz Szenteste éjfélkor éjféli mise,

előtte fél órával pásztorjáték
25-26-áp, Karácsony mindkét napján és újévkor: 10, 17 óra

Ev végi hálaadás 31-én, szombaton 17 órakor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
december ll-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt lO-kor

Kedden, elsőpéntekenés szombaton este 5-kor
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise

24-én szombaton, azaz Szenteste 17 órakor "éjféli" mise,
fél 5-től pásztorjáték

2s-2t;)-án, Karácsony mindkét napján és újévkor reggel 8-kor
Ev végi hálaadás 31-én, szombaton délután 3 órakor

HITTAN FELNŐTTEKNEKVI.
A hét szentség:

4. Abűnbánat és kiengesztelődésszentsége II.
Kell-e titkot tartania a gyóntatónak?

Eszolgálat kényes és súlyos volta és a személyt megillető tisztelet mi
att minden gyóntató minden kivétel nélkül és nagyon súlyos büntetések
terhe mellett köteles megtartani a szentségi pecsétet, azaz abszolút ti
toktartásra van kötelezve a gyónásból megismert bűnökrevonatkozóan.

Melyek e szentség hatásai?

A Bűnbánat szentségének hatásai a következők: kiengesztelődés is
tennel és a bűn megbocsátása; kiengesztelődésaz Egyházzal; az elveszí
tett kegyelmi állapot visszanyerése; a halálos bűnökkel kiérdemelt örök
büntetés teljes, s az ideigtartó büntetések - melyek a bűn következmé
nyei - legalább részleges elengedése; a lelkiismeret békéje és nyugalma,
és a lelki vigasztalás; a lélek erőinek növekedése a keresztény küzdelmek
hez.

Kiszolgáltatható-e ez a szentség bizonyos feltételek mellett álta
lános bűnvallomássalés általános feloldozással?

Súlyos szükség eseteiben (például közvetlen halálveszélyben) a kien
gesztelődés közös ünnepléséhez lehet folyamodni általános gyónással
és kollektív föloldozással, megtartva az Egyház szabályait, s elhatározva,
hogya súlyos bűnöket a megfelelő időben egyénileg meggyónják.

Mit jelentenek a búcsúk?

A bucsú lsten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig
tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelő

en fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer önmaga vagy
a megholtak számára az Egyház segítségével, amely mint a megváltás
szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyujtó érdemeinek kincstárát
hivatalosan kezeli és abban részesít.

5. A betegek kenete
Hogyan élték meg a betegséget az Ószövetségben?

Az ószövetségi ember a betegségben megtapasztalta a saját korlá
tait, s ugyanakkor fölfogta, hogya betegség titokzatos módon a bűnhöz

kötődik. A próféták látták meg azt, hogya betegségnek megváltó értéke
lehet saját és mások büneiért. Igya betegséget lsten szine előtt élték meg
és tőle kérték a gyógyulást.

Mi a jelentősége Jézus betegek iránti részvétének?

Jézus együttérzése a betegekkel és számos gyógyítása világos jelei
annak, hogy Ovele elérkezett az lsten Országa, s benne a bűn, a szenve
dés és a halál fölötti győzelem. Szenvedésével és halálával új értelmet

Gyoma
Advent idején a szentmi~~k időpontja változatlanok. Vasárnap és

ünnepnap 10:30-kor, hétfő-~edd: 7:00-kor, szerda-péntek-szombat:
l7:00-kor. Szenteste Ejféli, december 25-26 10:30-kor

December 31-én Hálaadó szentmise I8:30-kor
"Adventi lelkigyakorlatos beszédek Mag Lajos Atyától" december
II és december IB-án vasárnap (Advent 3-4 vasárnapja 1O:30-kor)

adott a szenvedésnek, mely ha az övével egyesül, a tisztulás és az üdvös
ség eszköze lehet önmagunk és mások számára.

Mi az Egyház magatartása a betegek iránt?

Az Egyház, mert parancsot kapott az Úrtól a betegek gyógyítására,
kötelességének érzi a betegek gondozását és az értük való közbenjáró
imádsá.got. Mindenekelőtt birtokában van a betegek javára szolgáló
szentseg, melyet maga Krisztus alapított és Szent Jakab tanúskodik róla:
"Beteg valaki köztetek? Hívassa az Egyház presbitereit és imádkozzanak
fölötte, miután megkenték őt olajjal az Úr nevében" (Jak 5, 14-15l.

Ki veheti föl a Betegek kenetének szentségét?

Az a hívő veheti föl, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély
közelít. Ugyanaz a hívő többször is fölveheti, ha súlyosabbá válik ugyanaz
a betegség, vagy egy másik sulyos betegség éri. Eszentség fölvétele előtt

a betegnek lehetőleg személyes gyónást kell végeznie.

Ki szolgáltatja ki ezt a szentséget?

Ezt a szentséget csak pap vagy püspök szolgáltathatja ki.

Hogyan szolgáltatják ki ezt a szentséget?

Eszentség kiszolgáltatásának lényege a lehetőleg püspök által meg
áldott olajjal történő megkenés a beteg homlokán és kezein (a római
szertartásban; a test egyéb részein is más szertartásokban), miközben a
pap e szentség különleges kegyelmét kérő imáját mondja.

Melyek e szentség hatásai?

Különleges kegyelmet ad, me ly a beteget bensőségesebbenegyesíti
Krisztus szenvedésével önmaga és az egész Egyház javára; erőt, békessé
get és bátorságot ad neki, s a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem
tudott gyónni. E szentség olykor, ha lsten akarja, a testi egészség vissza
nyeréséhez is segítséget nyújt. Ez a szentség minden esetben fölkészíti a
beteget az Atya házába vezető útra.

Mi a Viaticum?

Azok szentáldozása, akik elhagyni készülnek a földi életet és az örök
életbe készülnek átlépni. Az Eucharisztia, melyet az evilágból az Atyához
való átmenetel órájában vesz magához az ember, közösség a meghalt és
föltámadott Krisztus testével és vérével, ami az örök élet magva és a föl
támadás ereje.
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~ Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Itt az idő...

i, .iiiifir

7. osztály: 1. Hajdú Tímea
2. Izsó Réka
3. Tímár Ádám

Felkészítő tanár: Maráz Alíz
8. osztály: 1. Farkasinszki Tünde

2. Hornok Ferenc
3. Kiss Norbert
4. Papp Virág
5. Rajnavölgyi Gergő
6. Szilágyi Melinda

Felkészítő tanár: Cseh Jánosné

Továbbjutók:
4. osztály: 1. Fasola Martin

2. Giricz Bettina
3. Gubucz Szilvia
4. Klenner Márk
5. Kovács Dominik
6. Pályi Brigitta

Felkészítő tanár:
Mészárosné Kiss Katalin
5. osztály: 1. Rostás Ágnes
Felkészítő tanár: Maráz Alíz

Márton-nap

Az elmúlt héten nagyon vártuk a délutánokat. A tanító nénik külön
böző érdekes feladatokat készítettek nekünk. Minden délután más-más
program várt bennünket.

Hétfőn préselt levelekbőllevélképet készítettünk. Másnap különféle
termésekből készült plakát. Nagyon élveztük a kukorica és búza ragasz
tását. Közben játékos vetélkedőn próbálhattuk ki ügyességünket. Diót
dobtunk karikába. Akinek sikerült jól céloznia, elfogyaszthatta a finom
csemegét.

Szerdán elkészültek a termés bábok.
Csütörtökön mécsestartót ragasztottunk és megismerkedhettünk a

morzsolás tudományával. Közülünk sokan most próbálkoztak először le
szedni a szemeket a csutkáról. Volt persze, akinek nagyon jól ment.

Az utolsó napon félbe vágott dióból egeret és teknős békát ragasz
tottunk. A délutánt pattogatott kukoricaevés zárta. Aki minden nap részt
vett a foglalkozásokon, még sorsoláson is részt vehetett. Sajnos az osztá
lyunkból nem nyert senki, de vigaszdíjat mindenki kapott.

Egyébként nem a győzelem volt fontos számunkra, hanem a részvé
tel. Nagyon jól éreztük magunkat.

November ll-én szombaton Márton-napi mulatságra gyűltünk ösz
sze Gyomán a Zrínyi utcai tájházban. Sokféle foglalkozáson vehettünk
részt.

Udvari játékokat játszottunk, íjászkodtunk. Odabent a kemence me
legénél igazi lúdtollal írtunk. Szonda Pista bácsi érdekes előadást tartott
Szent Márton életéről, majd jóízűen elfogyasztottuk a ludaskását, amit
ott főztek.Tartalmas nap volt, máskor is elmegyünk!

Gubucz Szilvia és Giricz Bettina 4. osztály

a 3. osztály tanulái

Öszi hét iskolánkban

Október 29-én nyílt meg Gyoma Kossuth-díjas színművészének, Kál
lai Ferencnek az emlékkiállítása. Szerda délután két kerékre pattanva a
tanító nénivel mi is"áttekertünk" aVárosházára, és megtekintettük a kiál
lítást. Köszönjük a lehetőséget, nagyon tetszett!

Kovács Dominik 4. osztályos tanulá

Kállai-emlékkiállítás

Mészárosné Kiss Katalin
Molnárné Majoros Katalin

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet által meghirdetett esszé pá
lyázaton a 3-4. osztályosok versenyében tanulóink szép eredményeket
értek el és értékes tárgyjutalomban részesültek.

Kovács Gábor 3. o. I. helyezés
Gyebnár Ákos 3. o. II. helyezés
Giricz Bettina Gréta 4. o. III. helyezés

"Miért szeretem Gyomaendrődőt?"

Nyolc év eltelt, az általános iskolai évek tovaszálltak. Pályaválasztás
előtt állunk. Az elmúlt hetekben több középiskola nyitotta ki kapuját
előttünk. Nehéz a döntés.

Látogatást tettünk:
a gyomai Kner Imre Gimnáziumban

. a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban
- a helybeli Tisza Kálmán Szakközépiskolában
- a gyulai Göndöcs Benedek Katolikus Középiskolában
Minden iskola szeretettel fogadott bennünket. részletesen bemutat

ták az intézményüket, lehetőségeiket.Ajándékokkal, prospektusokkal és
élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Jól átgondolt és megfontolt döntést kívánok minden diáktársamnaki
Ungvölgyi Péter 8. a

Eredményeink a katolikus iskolák
Dugonics András Matematikaversenyének első fordulóján
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C~IERL~OIBOLDOG mTGOLIN
renlL"ll'. III. r. (1:)00-1373)

.\ .\lagalottiak hírneves ne
mesi család sarja. Szülei bir
toka Camerino közelében volt.
Hugolin itt született 1300-ban.
Éd~sanxiát korán elveszítette,
dc atyja nag)'. gondot fordított
neyelésére. Eberen őrködött,

nehogy fia rossz szokásokat ve
gyen fel, fegyelemre, erények
szeretetére nevelte. Hugolinnak
egyébként is hajlama volt a ben
ső életre, szemlélődésre, s külö
nösen na",cry érdeklőcléssel olvas
ta a szentírást. aImak igazságait
igyekezett megiq\'·l·ZIU. s meg
valósítani. Fiatalon is komoly
magatartásáyal épülésére volt
ismerőseinek.Amikor apja meg
halt, az evangéliumi tökéletes
ség v~cryától hajtva belépett a fe
rences III. rendbe. Mint Remete
Szent An:ta1, ő is %cry érezte, neki
szól az Ur Jézus szava: "Ha tö
kéletes akarsz lenni, menj, add
el, amid van, oszd szét a szegé-
nyck között, aztán jöjj és kövess

engem." c\lt 19.21). Eladta tehát mindenét, árátaszegé
nyek. fóleg az özycgyek. árYák közt osztotta szét, aztán,
miután mcgszabadult az anyagiak terhétól, Szent Antal
módján remeteéletet kezdett. Ima, elmélkedés volt lelki
tápl~léka. böjt és önsanyargatás napi gyakorlata. Egyip
tom szent remctéje megkísédésére emlékeztetnek azok
a kísértések me lyeket kiállt. Hogy a remeteélettól elret
tentse, a gonoszlélek hol ijesztő hiilsejű állatok formájá
oan próbálta megfélcmlíterLi, hol csábító nó1\: a1a~ában

, AMIT ISTEN EGYBEKÖTÖTT...

Pintér Béla ,'.' l"lzrill I-.:atalin október 29-én ünnepelte 50 éves
há:a".',i,~.(,ij,·:,i ,":flJrrilllójcít a hunyai templomban

há/'ldl:" <,'il/misén, majd családi körben.
lsten adjon II d.: ik :",d/,/Jj IJoldog, 5::eretetteijes és hosszú életet'

próbálta benne a testi kívánságokat fell"elterLi. Krisztus
hü katonája azonban győzedelmeskedettminden támadá
son az imádság és böjt fegyvereivel (v. ö.: Mt 17,21), és
úgy, hogy gyors311 és bízó lélekkel folyamodott a szeplő

telen Anyához. Isten rendkívüli adományokkal jutalmazta
hű szolgáját: betegeke.:t gyógyított, sokaknak adott jó ta·
nácsot, lelki vigaszt. Eletszentségének híre %cryarLis sok
embert vonzott hozzá. An1int érezte, hogy élete vége felé
köz~ledik, több ízben is szentségekhez járult. Igy hunyt el
az Urban 1373. december ll-én a c3l11erinoi egyházmegye
FigrLi nevű helységében, 3l11elynek közelében remetéske
dett. A Keresztelő Szent János templomban temették el.
A hívek azóta megsza:kítatlanul szentként tisztelik. Ezt a
tiszteletet erősítettemeg IX. Piusz pápa, amikor boldoggá
avatta.

K~dvesOlvasóink, Előfizetőink,Támogatóink!

Ismét elmúlt egy év, újságunk velünk idősödött, és 20 II fo
lyamán már a IS. évfolyamot írtuk.

Őszintén reméljük, hogy olvasóink velünk együtt örülnek
annak, hogy sikerült az elmúlt 18 évben megőrizni az alapító
és egyben főszerkesztő által kialakított és meghatározott irányt,
amit továbbra is követünk, és megmarad lapunk a keresztény
nemzeti gondolat hírnökének.

Minden évben megírj uk, így tesszük most is, hogy várjuk
olvasóink véleményét, kérését, jobbító szándékú kritikáját, amit
előre is köszönünk és megszívlelünk.

Elkészült lapunk jövő évi költségvetése. Hála Olvasóink ér
deklődésének és támogatásainak. ajö\'ő évben sem drágul la
punk, még az inf1áció mértéké\'el sem'

Áraink az új évben is a tavalvi:
a heh'i és hunyai olvasók résúre d 2012. évi előfizetés díja:
2.100 FlIé\',

- a postán küldött lapunk dölizt'lési díja: 3.500 ft/év, meh·
összeget kérjük amellékelt csekken szíveskedjenek beli
zetni.
A boltokban az ár ISO Fr/db.

Kérjük továbbá, ha valakinél címváltozás áll be, azt ha
ladéktalanul jelentsük, mert többen reklamáltak, hogy nem
kapták meg lapunkat. Előfordul, hogy visszajön a "címzett
ismeretlen, a címzés elégtelen" címkével, de nem mindig. El
lenőrizzük a címkén, hogy valóban elégséges-e a címzés!

Akinek anyagi helyzete megengedi, hogy az előfizetési ösz
szegen túl támogassák lapunkat, minden összegű anyagi támo
gatást köszönettel és szeretettel fogadunk, és előre is köszönünk.

Köszönjük kedves olvasóinknak, előfizetőinknek,hogya ne
héz gazdasági helyzetben is hűségesek maradtak lapunkhoz.

Kérjül olvasóinkat, lapunkat mutassák meg további isme
rőseiknek, családtagjaiknak, főleg azoknak, akiknek endrődi,

gyomai kötődésükvan.

Minden kedves Olvasónknak jó egészséget, békés nyugodt
éveket kívánunk!

Gyomaendrőd, 2011. december hava

Városunk Szerkesztősége
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Kik tették le Hunya község alapjait?

Hegedűs Bence

A helyi lelkészség megalakulásának 100.
évfordulóján hálás szívvel emlékezünk rájuk,
és őseinkre is, akik megőrizték számunkra a
hithű és hazafias szellemet.

Mindezekből láthattuk, hogy községünk
alapjainak lerakása tulajdonképpen há
rom ember nevéhez fűződik: Hunya József,
Schiefner Ede és Grócz Béla nevéhez. Termé
szetesen őseink anyagi áldozatairól sem feled
kezhetünk meg

Mint tudjuk, 1997-ben, régi templomunk
fennállásának 100. évfordulóján emléktáblát
avattunk Hunya József tiszteletére. A fenti
ekből viszont világosan kitűnik, hogy bizony
még nem róttuk le teljesen adósságunkat,
hiszen kötelességünk hogy Schiefner Ede és
Grócz Béla nevét is méltón megörökítsük egy
emléktáblával. Ebből kifolyólag tisztelettel és
szeretettel megkérek minden jóakaratú em
bert, hogy ki-ki anyagi erejétől függően járul
jon hozzá ennek a nemes ügynek a sikeréhez'

Egy lehetséges verzió a tábla szövegére:

2012-ben lesz száz esztendeje annak,
hogy Hunyán, akkori nevén Endrőd 
Kondorostanyán megalakult a helyi lelkész
ség. Ez az esemény óriási jelentőséggel bír
községünk történetében, ugyanis ettől kezdve
állandó lelkipásztora volt a lakosságnak. Egy
folyamat zárult itt le, de a lakosságon kívül
vajon kik voltak azok, akiknek a legnagyobb
érdemü k volt abban, hogy idáig egyáltalán
eljutottunk?

1895-ben a lakosság elhatározta, hogy
templomot építenek, de ahhoz. hogy mindezt
véghezvihessék, támogatókra volt szükségük.
Hunya József helyi kisbirtokos, felismerve a
templom jelentőségét, egy portát adományo
zott, amire felépíthették azt. 60 %-os kedvez
ménnyel földet vásároltak tőle temetőnek. és
ezen kívül házhelyeknek való portákat adott el
a templomporta mellett. Grócz Béla endrődi

plébános az építkezés irányításán kívül még
egy. a templomhelytől alig kisebb földet vett
jövendő lelkészteleknek. A hely most már
megvolt, adakoztak is szépen a hívek, de a
pénz még mindig kevés volt. Ekkor Schiefner
Ede nagyváradi kanonok. volt endrődi plébá
nos 1000 forintot adományozott, így megol
dódtak a pénzügyi nehézségek. Később még
500 forintot adott, összesen tehát 1500-at,
ami az összköltségek egynegyedét tette ki. A
templom 1897-ben el is elkészült.

Ezután egy-két hetente kijött egy káplán
Endrődről misézni, de az endrődi nép vallá-

sosságát ismerve ez igen kevés volt. Nem be
szélve arról, hogy - pár kivételtől eltekintve
- az újszülötteket ugyanúgy be kellett vinni
a faluba megkeresztelni, esküdni is be kellett
menni, sőt ugye még a halottakat is haza kel
lett vinni, mivel a temetőt pap híján még nem
nyithatták meg. Mindezt még kellemetleneb
bé tette az, hogy mindezek az időjárás és az
útviszonyok miatt sokszor kivitelezhetetlenek
voltak. A helyiek kezdeményezték egy állan
dó lelkészség megalakítását, és ezen kérésüket
az egyházmegye meg is hallgatta. 1912. július
l-jén megalakult a helyi lelkészség.

A fentebb említett bajok az állandó lel
késznek köszönhetően orvoslást nyertek.
A másik oldala a dolognak, hogya lelkész
innentől kezdve a helyiek vezetője lett poli
tikai értelemben is. Bármilyen ügyes-bajos
dotgukban számíthattak rá, de ami a legfőbb,

hogya helyiek élére állva ők is küzdöttek az
elöljárósággal szemben a tanyai lakosság ér
dekeiért és jogaiért.

Eközben a háttérben Grócz Béla, most
már mint váradi kanonok mindig közbenjárt
a kondorostanyaiakért, egyéb pénzügyi segít
ségeken kívül még alapítványt is tett a lelkész
javadalmazására, ami a lelkész évi fizetésének
közel 20%-át tette kí. 1912-ben az olvasókör
megválasztotta örökös díszelnökének, "mivel
itt minden intézmény az ő nemes szivének
köszöni létét". A háború alatt JO OOO korona
segélyt küldött hadikölcsönökben.

Schiefner Ede
(1821-1904)

Az 1897-es első

templomépítés
legbőkezűbbada

kozója

Grócz Béla
(1843-1918)
Az 1912-ben

alakult lelkészség
legfőbb erkölcsi és
anyagi támogatója

2011. de emberi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

A programokban esetlegesen bekovetkezo valtozasokert felelosseget nem valla Iunk. Szerkesztoseg

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

XI. 27; 16 óra Ünnepélyes Adventi 1. gyertyagyújtás Gyoma, Szabadság tér 06-66-283-524
Kis Bálint Alt. Iskola műsora

XII. 3; XIV. Szaloncukor Kupa, Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Gyoma, Varga Lajos Sportcsarnok
9-16óra Torna

XII. 4; 16 óra ÜnneDéiyes Adventi 2. avertvaavúitás - Rózsaheavi K. Isk. Gvoma. Szabadsáa tér 06-66-283-524
XII. 7; Galaktika Baráti Kör. Gyoma, Kossuth u. 9. 06-66-283-524
18-20 óra Katona József Művelődési Közoont
X11.10;18óra Duett Karácsony; Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán; Gyoma, Kossuth u. 9. Molnár Borbála:

Jeqyek: 2300-2500 Ft Katona József Művelődési Központ 06-70-524-5983
XII. ll; 16 óra ÜnneDéives Adventi 3. overtvaovúitás - Szent Gellért Isk. Gvoma. Szabadsáo tér 06-66-283-524
XII. 16. du. Idősek városi karácsonyi ünnepsége Gyomaendrőd,Térségi Szoc.

Gondozási Közoont
XII.16;17óra Művészeti Iskola, Karácsonyi műsor Gyoma. Kisréti u. 27. Hevesi Nagy Anikó

Zenész, táncos és színjátszó növendékek, Városi Alapfokú Művészeti Iskola 06-66-581-830
tanárok műsora Hanaversenvterem

XII. 17; Adventi Megemlékezés I. Endrőd. Hősök tere 06-66-283-524
15 óra Rendezők: Képviselő-Testület, Vállalkozók. Előadók:

Óvodások, Komédiás Kör.
Közös qyertyaqyújtás, éneklés

XII.17; Adventi ~'legemlékezésII. Jézus Krisztus születése a Endrőd, Hídfő-Dombszög vendéglő, 06-66-283-524
16 óra festészetben. BELLA RÓZSA, Pilinszky-díjas grafikus nagyterem

művész előadása.

XII. 17; Magyar AutosexTyúkgalamb és Chabo Baromfi Gyoma, Szabadság tér 1. Knapcsek Lajos
9-18 óra tenvésztők kiállítása Varoa Laios Soortcsarnok 06-30-953-1355
XII. lB; 1Bóra Ünnepélyes Adventi 4. qyertyaqYújtás - Gondozási Központ Gyoma. Szabadsáq tér 06-66-283-524
XII. 19; Művészeti Iskola zenész és balett növendékeinek műsora Endrőd. Selyem úti óvoda Hevesi Nagy Anikó
9:30 óra 06-66-581-830
XII. 19; Művészeti Iskola zenész és balett növendékeinek műsora Gyoma, Jókai úti óvoda Hevesi Nagy Anikó
10:45 óra 06-66-581-830

XII. 20; Művészeti Iskola zenész és balett növendékeinek műsora Endrőd, Blaha úti óvoda Hevesi Nagy Anikó
9 óra 06-66-581-830

XII. 20; Művészeti Iskola zenész és balett növendékeinek műsora Gyoma. Kossuth úti óvoda Hevesi Nagy Anikó
10 óra 06-66-5Bl-830

XII. 20; Művészeti Iskola zenész és balett növendekeinek műsora Gyoma, Vásártéri óvoda Hevesi Nagy Anikó
II óra 06-66-581-830

XII. 21. Mindenki Karácsonya Gyoma, Kossuth u. 9. 06-66-283-524
10-16 óra Katona József Művelődési Közoont.. .. ..
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Póhalom - Uhrin Pál parasztrajzoló képeinek üzenete
Az Endrődi Nép

ház kezdi megta
láini saját hangját,
hiszen egyre több
olyan programot
szervezünk, mely
településünk érté
keit, kulturális ha
gyományait, nép
rajzi érdekességeit
mutatja be. Cser
nus apátplébános
szellemisége újra
átitatja a nyolcvan
éves épület falait.
Népház - milyen
beszédes név. A
nép művelésének,

a nép életének,
jobbrrásának háza,

'-Jlo=":"'L..--..J ahol nemcsak a fel-
hőtlen szórakozás,

hanem a leiki és szellemi épülés is folyik. A minap kritika
ért, hogy ezek a tudományos jellegű rendezvények nem a
népművelést szolgálják... - pedig a tudományos és célzott
isme-stterjesztés segíti a városlakók életét. Lehetőségeket

~ár fel és irányokat mutat.
2011. november 18-án újra összejöttünk a Népház falai

között, ahol a kisgazda múlt emlékeit és lehetőségeit tárta
a megjelentek elé Dr. Horváth János professzor, az ország
gyűlés korelnöke. A kisgazda sze!lemiségnek Gyomán és
Endrődön is nagyszerű képviselői voltak. Vaszkó Mihály,
Rácz Lajos, Uhrin Péter, Papp Zsigmond és még lehetne
sorolni azokat a gazdákat, akik felismerték a gazdálkodás
újszerű, demokratikus alapokon nyugvó lehetőségeit. Szer
vezték gazdaságukat, gazdatanfolyamokon képezték magu
kat. Létrehozták a tanyai gazdálkodást segítő szövetkezete
iket, melyek a vetőmagbeszerzésben, a gabonatárolásban,
a kis- és nagyállattenyésztésben védte a gazdálkodók érde
keit. Megalakították a nagybirtokok helyén gazdatársulásai
kat és annak a fajta szövetkezetnek a szemléletét hirdették,
melya magángazdálkodók érdekei alapján szerveződhetett.

ango_ és német klubok gyerekeknek
tájékoztatás: Hajdu Andrea angol klubvezető. Farkas Margit német klub
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INTER Nyelvs údió, Gyomaendrod

Póhalom ekkor ünnepelte második születésnapját.
Innen indult el Uhrin Pál, akinek nagyszerű rajzaiból

nyílt kiállítás ezen a napon a Népházban. Uhrin Pál képeit
már többször láthatta a gyomaendrődi közönség. Bevallom,
ezeknek a rajzoknak szerelmesévé váltam. A mostani tárlat
oly szuggesztív erővel jeleníti meg a tanyai kisgazda világot,
hogya belépő, a póhalmi, a csejti, a csudaballai pusztába
képzeli magát. Póhalom Uhrin Pálnak a világot jelenti, azt
a közeget, amelyből kinőtt. Minden emléke ehhez a léthez,
életformához kötődik.

- Kérdezhetik tőlem, hogy mit keres ez az írás az Endrőd

Néprajza oldalon?
A néprajz nemcsak a régi dolgok kutatásával, feltárásá

val foglalkozik, hanem a korábbi népi kultúra elemeinek ko
runkban való továbbélését is kutatja. A mai városi kultúránk
is csak akkor lehet igazi, ha az apáink, nagyapáink hagyo
mányira épül. Erre a 21.' századi továbbélésre kapocs az
Uhrin Pál rajzaiban megjelenő üzenet. Ezek a rajzok nem
elsősorban képzőművészeti alkotások, hanem egy olyan
adaptálása a tanyai gazdálkodási életmódnak, melyek be
mutató és tanító jelleggel bírnak. Amikor Uhrin Pál rajzol,
akkor elmeséli a történetet. A képi írásnak különös módját
alkalmazza. A képi megformálásban nem fényképszerű

pillanatát nyújtja a póhalmi paraszti életnek, hanem a pa
raszti életmód megértetésére törekszik. Képein a megfor
mált állatok is külön egyéniségek. Itt nem csupán nyájakat,
gulyákat, méneseket, hanem karaktereket látunk. A puszta
ízét érezzük a pásztorkodást bemutató képein. A helyszín
pontos megrajzolásával a táj termékeny időszakát mutatja.
Látjuk a póhalmi kastély ablakából kitekintő, szerenádot fo
gadó lányt, a magtárat, melybe az ökrösszekerek hordják a
gabonát beszolgáltatás idején. Kinőnek a pusztából a ballai,
csejti istállók, supák, hodályok. Nyargalnak a ménesek, és
csendesen delelnek a hőségben kimerült gulyák.

De mi az üzenete ezeknek a képeknek? A válasz meg
fogalmazásához egy szó is elegendő: a hazaszeretet. A
hazaszeretet nem más, mint ragaszkodás ahhoz a darab
földhöz, mely a miénk. Melyen nagyapáink gazdálkodtak,
melyet úgy ismertek, mint a tenyerüket, aholorrukban érez
ték a friss szántás utáni föld szagát. Szülőföldjüket, melyet
nem cseréltek volna el a világ minden kincséért sem.

METÁL STOP
KERÉKPÁR ÉS

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok,
gázkészülékek, kazánok, radiátorok,
csövek, szerelvények.
hűtöszekrények, fa

g)'asztóládák, mosógépek,
háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
szegek, csavarok, zárak, lakatok,
fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Tel.: (66) 386-909

Hitel/ehetőség!Minden kerékpárhoz
értékes ajándékot adunk!
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Karácsonyi melléklet

A JÁszo

2011. Karácsony

Sötét volt. Csak hangok,
érzések, érzetek jöttek s távo
lodtak hullámzón.

Először szívdobbanás, sza
pora majd lassuló dobogás,
hosszan elnyújtott lélegzet.
Aggodalom rácsaiban fenn
akadt szavak, kiszakadó gye
reksírás, sietős léptek, sutto
gás. Ujjak, nyirkos tenyerek
érintése, finom puhaság, amint
bebugyolálják. Pihegés, me
lengető lehelet, erős karok, egy
arc ismerős barázdái, kérges
kezek, amint átfogják. Széna
illat, állatok neszezése. Hűvös

éjszakai levegőben beszélge
tésfoszlány, szárnysuhogás, ki
áradó ének. A Dicséreté, mely
megrezegtet, távoli bolygókat,
fényes csillagokat... a Békes
ségé, mely összekapcsol, átjár,
betölt.

Átjár és betölt puha es
téket és kopogós hajnalokat.
Adventi nappalok látszólagos
eseménytelenségét, az egyre mélyülő sötét
séget. Hóroppanást, szánkósiklást, kiáltást,
önfeledt kacagást, jeget hasító korcsolya
pengést, nádsusogást, erősödő szelet, le
ereszkedő vaskos hófüggönyt. Szaggatott
varjúkárogást, kutyaugatást, s abeálló
csöndben megkonduló harangokat. Fenyő

illatban koccanó üveggömböket, mézeska
lács házikók lecsurgó cukormázait, lebbenő
angyalhajakat, ropogósra vasalt ünnepi ru
hát, fényesre pucolt csizmácskákat, meg
szelídült mozdulatokat.

Átjárta a teret is, ahol már felállitották
a Jászlat. Ember nagyságú Szent Családdal,
melegszemű ökörkével, szamárkával, gyap
jas barikákkal. Békésen húzódtak meg az
egyik fenyő alatt, ahonnan jól beláthatták
a teret, hallották a zeneszót, érezték a vá
sári illatokat, a sercegő zsírét, az elnehezítő

disznótorost, a forralt bor fűszeres gőzeit,

pörköl~ cukorkák és mogyorók csiklando
zását. Erezték, ahogy a szagok megtöltik a
teret, beleülnek vaskos kabátokba, sálakba,

beleragadnak pórusokba, szemekbe, embe
ri elmékbe, s ahogyan együtt imbolyognak
a lassan áramló tömeggel.

Látták a fenyőt is, mely a színes forgatag
fölé emelkedett ezernyi égőjével, új, divatos
díszeivel.

Évek óta ide, a térnek ebbe a szegleté
be helyezték a jászlat. Szokott örökzöldjük
alá, mely minden találkozáskor egyre te
rebélyesebben, tömöttebben köszöntötte
a Szent Családot. Most is vastag ágaival
puhán körbefogta őket, hogy zavartalanul
szemlélődhessenek. jó hely volt ez, hiszen
innen mindent láttak, hallottak, tapasztal
tak, érzékeltek. Ráláttak a színes forgatagra,
mely ünnepelni készült. Szívébe fogadni
azt, Aki ebben az évben is, mint kétezer év
óta mindig, karácsony Szentestéjén meg
születni készül. Beleszületni ebbe a világba.

Szerették ezt a helyet. Az árusokat, hen
teseket, mézeskalács-készítőket, szűcsöket,
fazekasokat, kézműveseket. Jólöltözötteket
és nincsteleneket, józanokat és részegeket,

harsányakat és szótlanokat,
öregeket és fiatalokat, évről

évre visszajáró ismerősöket, új
látogatókat.

Szerették, amikor kisgye
rekek jöttek egyre közelebb és
közelebb, hogy megtapogassák
a barikákat, megigazgassák a
szalmaágyat, betakargassák a
Kisdedet. Szerették a fiatal pá
rok halk csipkeJődését,vidám,
olykor illetlen megjegyzéseit.
Szerették a betegek fénytelen
tekintetét, alig hallható imáját.
Szerették az adventi naptár na
ponta megelevenedőjeleneteit
a szemközti épület huszon
négy ablakában.

~. Szerették a lüktetést, az
áramIást, az Élet minden rez
dülését, megnyilatkozását.

De legjobban talán mégis
azt, amikor az e!csendesülő

téren át halkan, észrevétlenül
látogató érkezett, amikor egy
egy kóbor állat, vagy egy-egy

otthontalan náluk keresett menedéket a
fogvacogtató hidegben. A csillagtalan éj
szakában ekkora már rég kialudtak a fé
nyek, bezárultak a pecsenyesütők ajtajai,
faházacskák ablakai. Un nepi díszek sem
csillogtak a magasban.

A Jászol csöndjében csak a szuszogást
lehetett hallani, a hosszan elnyújtott lé
legzetet. Ökörke, szamárka s a báránykák,
mintha közelebb húzódtak volna egymás
hoz, barna szemekkel néztek a jövevényre.
Nem tudták, leheletükkel kit is melegítse
nek jobban, az itt éjszakázót, vagy az idő

közben megszületett Kisdedet.
A sötétben lassan, álomszerűen hullani

kezdett a hó. A jászol fölött megrezzentek
a fenyő ágai. Szárnysuhogás ... Dicséret ...
Békesség...

Békesség a jóakaratú embereknek. ..
áldott Karácsonyt mindenkinek...

Polányi Éva



Má"ria
gótikus
Stwosz

2

Dsida Jenő:

Közeleg az emberfia

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő

szerszámot, megjelenik az angyai és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ö az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petroleumbányák frak.kos császárai
s könnye! a szemükben letérdelnek elé.
Mert O lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
leg~r?se?bl~szen,a karja ,és szelid arcáról ragyog
az orak epltok acelos vidamsága.
O megmutatja minden vándornak az útat,
minden ,töprengőnekaz. igazságot, minden
haldoklonak az életet. O megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt

legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
f~hér galamb fog ülni a vállán kétfelől.

O nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sirunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a viláaossáaról.
Már kö,zeledik az éj, mely szüli a Hajnalt b

Eljön O, minden bizonnyal eljön.
1929

VÁROSOtiK 20 ll. Karácsony

Tűz Tamás:
Késő karácsonyok

Kezdetben voltak már a végső dolgok,
alfa és ómega már összeért,
Jézuska lába szalmaszáIba bomlott,
gyermekszeme meglátta már a vért,
amely Heródes késeiről csorgott.
Az első karácsonyon is csikasz
farkasok bújták már az erdőt-bokrot

s az elveszettnek nem termett vigasz.
De volt Messiás, betlehemi csillag,
várták a szabadító hírnököt,
volt báránybégetés és szénaillat,
~ária szeme fényben tündökölt.
Igy van ma is késő karácsonyunkon:
lobogó gyertyák és kemény padok,
ha zúg a szél is kint s akármi súly nyom,
én akkor is aranykort álmodok.

Képek a krakkói
templom középkori
szárnyasoltáráról. Wit
alakotásai.

Jézus születése.
Képrészlet: a fiatal édesanya

mélységes és szimbolikus hódo
latát fejezi ki keresztalakba tett
karjaival a Gyermek előtt
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Fekete István: KARÁCSONYI LÁTOGATÓK
A patak még az őszön kiöntött, és a kósza vadvizek ott maradtak

a réten. Szétterültek, elcsendesedtek, és tükrükben nappal felhők,

éjjel pedig csillagok nézegették magukat. Később fázni kezdtek, és
ködöt leheltek maguk fölé, de a ködöt elcsapta a szél, és a dermedt
december hártyás jégüveget simított fodrozó hátukra.

- Aludjatok! - mondta, és el kopogott az erdő felé. Lerázta a fák
ról a maradék leveleket. Letördelte a korhadt gallyakat, és rá sem
nézett a fenyőkre, melyek zöldek voltak, mint a fű a tavalyi pász
tortüzek helyén. A fenyőknek nem parancsolt December, nem is
szerette őket. Kemény léptekkel ment el mellettük, és nem tehetett
semmit, ha zsongó susogással nevettek össze a háta mögött ...

Fogcsikorgatva állt meg az erdőszélen. Körülötte jeges szél per
dült, és a messze, ködös határ hangtalanul borult patkós csizmája
alá.

Csak a patakparton volt valami mozgás. Akiöntéseken csúsz
káltak a gyerekek. Nekifutottak a réten, és a jégen könnyű lett egy
szerre a csizma, mintha elszakadtak volna a földtől. Már akinek volt
csizmája. Borsos Jóskának csak cipője volt. Bár ez a cipő! Madzag itt,
madzag ott. Egy kis rongy is lóg ki belőle. De csúszik, és ez a fő. Jós
ka szinte repül. Mindig messzebb, mint a többiek. Jó kis cipők ezek,
és nem cserélne semmiféle csizmával. Meleg, meleg az a csizma, de
nem lehet benne futni ...

A kiöntés közepén sás van. Jóska odáig szeretne elcsúszni.
- Ha akarnék, el is csúsznék ...
- Hát akarj! - mondta irigyen a bíró fia, akinek csizmája szépen

nyikorgott ugyan az utcán - misére menet -, de itt hasznavehetet
len volt.

Jóska nekilendült. Vékony lábai dobogva rohantak a jégre, és
csúszott, csúszott, egész a sásig. Ott azonban vékonyabb volt a jég,
roppant egyet, és Jóska derékig benne volt a jeges vízben. Hamar
kikapaszkodott, és nevetve rázta le a vizet.

- Hát ugye elcsúsztam? ..
- EI, de most mehetsz haza ...
- Semmi ez - mondta, pedig nagyon fázott. - Megszárad ...
És csúszkált tovább. Rajta ne nevessen a bíró fia.
Amikor a vacsorafüstök kiszálltak a rétre, Jóskán már zörgött a

vékony nadrág. Jég volt az egész.
Másnap reggel kilelte a hideg, és Jóskát valami ismeretlen bá

gyadtság fogta alélt karjaiba.
Harmadnap doktorért kellett menni.
- Megfizetni csak a tavasszal tudom - mondta anyja párás szem

mel, és megigazította kendőjét, melyet még ura temetésére vett, és
fakón zöldes volt, mint a falusi özvegyeké általában.

A doktor nem sokat vizsgált.
- Tüdőgyulladás - mondta, és kinézett az ablakon, melyen túl

köd volt és szomorú, hideg bizonytalanság. - Nagyon gondosan
tartsa be, Borsosné, amit mondok. Nagyon gondosan ... Orvossá
got küldök.

Jóska ezekről a dolgokról már nem tudott semmit. Néha a for
róság verejtékében főtt, néha hideg ölelésbe fordult, ha anyja vizes
lepedőbe csavarta. Ilyenkor kinyílt a szeme, de olyan rettentő mesz
szeségbe néz, hogy anyja elsírta magát.

így jött el a karácsonyeste.
Délután nagy lett a csend, mert hullt a hó, és az ünnep már a

faluvégen volt, és csak arra várt, hogy az ablakszemek hívogatóan
kinyíljanak.

Néha csengő csendült az utcán, néha kinyílt egy ajtó, s ilyenkor
a fény kisurrant a hóra, melytiszta volt, puha, mint nagy ünnep arca.

Amikor elsőt harangoztak éjféli misére, elállt a hó. A harangszó
halkan megverte az ablakokat, aztán kiszállt a határba. Végiglen
gett az utakon, megsimogatta a sóhajtó nádast, és sokáig keren
gett az erdő felett, hol fehér pompában álltak a fenyők, és hócukros
tobozkáikat szívesen odaadták volna valakinek.

Második harangszókor a falu már mozgolódni kezdett. A temp
lom ablakaiban meleg derengés lobogott, és az öregebbek már el
indultak éjféli misére. Borsosék háza előtt halkították a szót, mert a
Jóska gyerek, lsten tudja, megéri-e a reggelt ...

A falu gondolatai puhán léptek Jóska mellé, és megsimogatták.
De Jóska ezt nem érezte. Aszott kis kezei fuldokolva verték a leve
gőt, szíve ijedten kapálódzott valami rém szorításában, és szája cse
repes részében izzó lélegzet repkedett.

A harmadik harangszóra kitárult a templomajtó. Az öreg bolt
ívek alatt az orgona búgni kezdett. A gyertyák lobogó fénye kava
rogva szállt szét az ének szárnyán, aztán kitódult az ajtón, és a sze
líd, meleg világosság szétáradt az éjszakában.

Ránevettek a csillagok, fellobbantak érintésére a házi tűzhelyek,
és az erdő szélén üldögélő zúzmarás December is felkapta a fejét. A
fény már a réten közeledett az erdő felé.

- Erre tart! - ugrott fel, és amikor felállt, már körülvette a deren
gő fény.

Mélyen meghajtotta fehér, havas fejét, és arca olyan volt, ami
lyennek sohase látták a didergő fák, cserjék és madarak.

A fény aztán szétlobbant az éjszakában, és csak a csillagok sugá-
roztak azután erősebben.

December pedig odalépett a legközelebbi kis fenyőfa mellé.
- Készülj, fiam! Szedd össze magad. Vendégségbe megyünk.
A kis fenyő boldogan mocorgott.
- A hó rajtam marad?
- Persze hogy rajtad! Ki látott karácsonykor fenyőt csupaszon? ..

Mindjárt jövök, mert nem mehetünk csak úgy üresen ...
És az öreg December fürgén lépett el az erdőben. De mint a

gondolat, már újra ott volt megint. Mögötte egy kis őz, egy nyúl,
egy róka, feje felett pedig röpködő madarak.

A madarak a fenyőre szálltak.
- Mehetünk.
- És a lábam? - topogott a kis fenyő. - Hogy menjek így? Bele

van fagyva a földbe.
- Elfelejtettem - dörmögött az öregember. - De azért nem mu

száj mindjárt siránkozni ...
Talpra állította a kis fát, és elindultak a falu felé. A fenyőn pirókok

ültek, piros mellénykében, kékcinkék, királykák és egy kis ökörszem,
mely még itt is fürgén ugrált az ágak között.

- Leveri rólam a havat - panaszkodott a fenyő -, még ilyenkor se
tud veszteg maradni ...

- Csend! - mordult rájuk az öregember. - Csak nem veszekedtek
ilyenkor...

És attól kezdve csend lett. Csak a róka szólalt meg a faluvé
gen, hogy ő már ismeri erre az utat ... de a többiek olyan szemre
hányóan néztek rá, hogy lehajtotta fejét, és látszott rajta, súlyos
lelkiismeretfurdalások gyötrik ...

A falu üres volt. A házak fáradt szeme már lecsukódott, és a ha
von nagy békesség hallgatott.

Csak Borsosék háza nézett virrasztó vörös szemével az éjszaká
ba, de már álmos volt ez is, és észre sem vette, hogy nyílik a kis ajtó,
és vendégség érkezett.

- Csendesen - susogta a havas szakállú öregember, és amikor
mindnyájan bent voltak, betette az ajtót.

Borsosné aludt, Jóska pedig égő szemekkel kínlódott. Arcára
már oda száradt a tűz, szája cserepesen suttogott, és a Láz már csak
játszott vele, mert tudta, hogy Jóska az övé ...

- Kifelé! - mordult rá az öreg December, de olyan hangon, hogy
még a kis fenyő is megreszketett ...

A Láz ötölt-hatolt, hogy ez az ő dolga ...
- Kifelé! ...
És a Láz ész nélkül kapta bundáját.
- No, most aztán játszogassatok!
Jóska szeme álmosan kinyílt. Hűvös fenyőillatban úszott a szo

ba. Anyja mélyen aludt. Az ajtónál szikrázó ragyogásban állt a fenyő,

és rajta piros, kék ruhájú kis madarak ... Alatta pedig - ó ez nem is
igaz! - nyúl, őz, róka ...

- Hogy vagy, fiam? - nézett az öregember Jóskára.
Jóska csak gondolataival felelt.
- Jól. .. Istenem ... jól, de nem álmodom?
- Dehogy álmodol. Játssz egy kicsit velünk ... Csak meg ne szo-

rítsd őket ...
És Jóska megsimogatta a pirók piros mellénykéjét, a cinkék kék

kabátkáját, és nem tudta megfogni a kis ökörszemet, mert az min
dig kibújt a markából, és Jóska fáradt volt egy kicsit ... Az öregem
ber rá is szólt az ugrabugra ökörszemre:

- Ne fáraszd a gyereket!
A nyúl felugrott a székre, az őz odatette a fejét Jóska párnájára.

A róka felágaskodott, és hűvös nyelvével megnyalta Jóska kezét.
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- Nem harap? ..
- Dehogy harap, fiam. Szeret téged - és szigorúan nézett a róká-

ra, mintha azt mondta volna: - Látod, milyen híred van?.
Jóska boldogan simogatta a róka fejét, és úgy elaludt, észre se

vette.
Az öregember eltette pápaszemét - mert eddig az asszony ima

könyvét lapozgatta -, és intett.
- Elaludt
Kinyitotta az ajtót, és kisurrantak az éjszakába.

A párnás, puha hó aztán megroskadt. A szántások párás földjén
okos szemű csókák jártak. és amikor az első fecske benyilallt régi

fészkébe az eresz alá, Jóska már alig emlékezett a nagy betegségre.
Tudta, hogy akkor éjjel csak álmodott ..
Eljött a húsvét is. Jóskában széles öröm volt és napsugár. Kisza

ladt a rétre, hol a tétova kis vadvizeket benőtte már a sás, onnét az
erdő alá, hol sárgult már a kankalin, és a fenyők susogva nyújtóz
kodtak a napsugárban. Egy kis fenyőfa távolabb állt a többitől, és
Jóska csodálkozva nézte.

Az erdő alján áldó lángolásban úszott a nap, és nagy lett a csend.
A fenyő ágai közt egy kis cinke bujkált, és fényes szemével Jóskára
nevetett, aki körüljárta a kis fát. Kezét összecsapta a nagy ámulattól,
és úgy suttogta:

- Istenem, milyen ismerős...

-'- . ,...-
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"Egy nyughatatlan cselekvő ember" - Papp Zsigmond önéletrajza VII.
A korabeli szóhasználattal élve: "kitört a

nagy háború" ti. az 1914-1918 között zajlott
I. Világháború.

Akinek menni kellett, menni kellett, s
igy Papp Zsigmond ifjú gazdaembernek is
menni kellett. "Béresemmel és négy lovam
mai vonultam be. Anyám s egy kanászgye
rek, no meg két ló maradt a gazdaságban.
Nagyapám, Csapó János már idős ember
volt, nem is érte meg, hogy hazajöjjek, egy
év múlva meghalt. Ez alatt az egy esztendő

alatt az ő vállára nehezedett minden, köz
ben a községnek is birája volt. (megj.: az
ifjabbak kedvéért a község bírája, a biró, a
mai polgármesternek megfelelő politikai ve
zető, jóval nagyobb tekintélynek örvendett,
mint a mai polgármester - maga a szó foga
lom teljes idegen a magyar történeti korok
ban, a német bürgermeister tükörfordítása
- s nem politikai pártok közötti egyezségek
mentén választották meg). Olyan sirás
rivást életemben sem láttam se előtte, se
utána, ami akkor volt a gyomai vasút állo
máson a búcsúzáskor. Mintha mindenki
érezte volna, hogy milyen hosszú nehéz
idők következnek.

Temesvárra vonultam be a .,trénhez"
(hadtápanyag, hadianyag utánpótlást szál
lító alakulat, akkor még lovaskocsikkal,
szekerekkel, megj. Cs. Szabótól). Renge
teg ember vonult be-más alakulatokhoz is
nem is tudtak bennünket elhelyezni, a Bega
folyó partján a szabad ég alatt tanyáztunk.
De még a Temesvárhoz közeli falvak is
megteltek. Az orosz harctérre vonultunk el
egy élelmezési csapattal, jómagam szol
gálatvezetői beosztásban. Civil kocsikat a
galiciai Krehovicán kaptunk (Galícia akkor
az osztrák magyar monarchia területe volt,
eredetileg lengyel föld, ma orosz és ukrán
terület miután aljas módon 1939-ben a
Nagynémet Birodalom és a Szovjet-Orosz
hadsereg lerohanta Lengyelországot), ló
val- kocsival, lószerszámmal együtt. A be
vonultatott kocsisok mind helybeliek voltak,
egy szót sem tudtak magyarul, jött velük
ugyan két tolmács, de azok is csak néme
tül úgy-ahogy tudtak. Lembergtől (lengye
Iül Lwów, oroszosan Lvov, ukránul Lviv,
középkori magyarul lIyvó) keletre az orosz
határ felé vettük az útirányt.

Gyéren lakott dombos vidéken halad
tunk rendkívül jól karbantartott szép köves
úton meneteltünk. Meglátszott rajta, hogy
kizárólag hadi célra, annak szempontjai
szerint készült. A fiúk sokat danoltak. Egyik
éjjel egy nagy erdőn mentünk keresztül s
megálltunk etetni. Én a csapat hátulján 10
vagoltam. Csend volt, csak a lovak zörög
tek, gyönyörű szép csendes nyári éccaka
volt. Ha egy kissé elhúzódtunk a csapattól
és figyeltünk, távoli mély dörgés hallatszott.
Vajon mi lehet ez? Kérdezték a legények
tőlem, hát nem tudjátok, hogy háború van,
és mi egyre jobban közelédünk a harctér
hez? Feleltem, és már az orosz bent van

Galíciában. Egyik másik legényből feltört
egy-egy mély sóhajtás, s bizony elhallga
tott a nóta is.

Mindenki mély gondolatokba merült.
Pár órai menetelés után egy hágóra ér
tünk s innet messzire el lehetett látni. Az
ágyúdörgés most már még erősebben hal
latszott, s kelet fele nagy tüzeket lehetett
látni. Égtek a falvak, s néha-néha már ké
zifegyver ropogást is lehetett hallani. A fiúk
aggódva kérdezték; őrmester úr megyünk
még? Természetesen megyünk, az eleje
megy, mi sem maradhatunk le, csak arra
vigyázzatok, hogya civil kocsisok meg ne
szökjenek. Merthogy az ágyútűz, fegyver
ropogás azokat is idegesítette.

Mire megvirradt, elértük azt a vonalat
ahol már ütközetek is voltak. Afelégetett
falvakból a lakosság elmenekült, néhány
idősebb embert lehetett látni. Itt-ott teme
tetlen hullák is voltak. Megálltunk sleadtuk
az élelmet a rajvonalbeli trénnek. Volt egy
segélyhely ahol sebesültek is voltak, visz
szaindulva őket magunkkal vittük. Érdek
lődésünkre nagyon keveset beszéltek az
eseményekről. Nagyobb része azt se tudta
megmondani, hogyan sebesült meg, mert
oroszt nem is látott. Aztán nap mint nap
így ment tovább az életünk, már sok min
dent láttunk, de megszoktuk. A legnagyobb
ágyúzáskor is ettünk-ittunk, aludtunk. Még
az sem igen lepett meg bennünket, hogy
menetelés közben álcák mögül saját tüzér
ségünk a fejünk felett lőtt át az oroszokra,
ez azonban már kellemetlen volt, mert az
orosz tüzérek keresték a mieinket és visz
szalövöldöztek. Ilyenkor előfordult, hogy
egy-két lövés mellettünk, közelünkben csa
pódott be.

Aztán komoly ütközetek is voltak, sok
esetben az élelmet át sem tudtuk adni ne
künk is menekülni kellett. A vezetés is rossz
volt, mert többször előfordult, hogy éhező

csapatok közt fuvaroztuk az élelmet, keres-

ve saját csapatunkat, s a végén az élelmet
elszórtuk. Rokatinnál rendkívül nagy ütkö
zet volt, aminek az eredménye egy általá
nos visszavonulás lett.

Egyes hidfőknél valóságos harc alakult
ki, de nem az ellenséggel, hanem saját csa
patokkal, hogy ti. ki jusson át elébb a hídon.
A zsidacsovi hidfőnél állottam, odalovagolt
mellém két lovas, legénységi köpeny volt
rajtuk, de észrevettem, hogy egyiknek piros
lampaszos volt a nadrágja (megj. tehát tá
bornok volt). A tisztek a hídnál éppen akkor
kardlapozták egymást az elsőbbségért. A
tábornok összehúzott szemmel végignézett
rajtunk és köpött egyet s ezt mondta: "ez
volt az a hadsereg, ahol bezárták az em
bert, ha nem volt fényes a gombja", s ezzel
lelovagolt a folyópartra s átúsztatott segéd
tisztjével együtt, pedig a folyó erős sodrású
volt.

Ezekben a napokban estem át a tűz

keresztségen. Este fele két emberemmel
lovagoltunk az országúton visszafele.
Rendszertelenül vonult visszafele rengeteg
katonaság-vegyesen gyalogosok, tüzérek,
huszárok - én éppen ettem. Tőlük jobbra
mély mocsaras terület volt. Elébb egy lö
vés, aztán még több hangzott el s hama
rosan egész sortüzek zúdultak reánk, nem
tudtam mi történhetett, mert azt pontosan
tudtam, hogy az orosz a hátunk megett van
cirka 30 km-nyire. Az úton nagy zavar lett.
A gyalogosok lefedezték magukat s lőtték a
lapályt ahonnan a lövések jöttek. Az egyik
emberem megsebesült, jajgatott. Semmit
nem tehettem, mert a lovam elragadott
a lövések irányába, mivel éppen ettem, a
kantárszár nem volt a kezemben, nem te
hettem semmit. Alig ugrott pár métert, ösz
szerogyott alattam, s én félig alákerültem, a
jobb lábam teljesen alatta volt. Mindenáron
ki akartam alóla szabadulni, de nem bír
tam. Ez volt a szerencsém, mert ha felállok,
rostává lőnek. A körülöttem lévő' nádat úgy
verték a golyók, mintha jégeső lett volna.
A nagy zavarban egyszer megszólalt egy
trombita: "tüzet szuntess!" jelzéssel; saját
csapat! Kiabálják mindenfele németül és
magyarul. Én is elkezdtem kiabálni segítsé
gért, de eredménytelenül. Elájultam l Csak
arra emlékeztem, hogy süt a nap, a fejem
felett van valami, nagy nehezen felismer
tem, hogy egy zsúptető széle. Fel akartam
állni, de nem tudtam, csupa merő vizes vol
tam. Odajött egy katona, kérdezte, hogy va
gyok, mondom rettentően fázok, adott egy
kis rumot. Hajnalban a 82-es nagyszebeni
szanitécek húztak ki a döglött lovam alól.
A lovamat több golyó érte s ez volt a sze
rencsém, mert így engem fedezett. Tölcsér
nevű emberem, aki az elejin megsebesült,
a nagyváradi kórházba került bokalövéssel,
ott gyomaiaknak elmesélte, hogy látott en
gem elesni lovastul, így terjedt el halálom
híre Gyomán!"

Közreadja: Cs. Szabó István
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,: S'~ C),1RT' .~ A TANYA ISKOLA

Fülöp Zoltán

Nagy-nagy hatalmas síkvidék, nyáron rengő búza- és kukoricatáb
lákkal, ősszel fekete barázdákkal, télen havas sáros utakkal, kietlenség
gel, tavasszal ismét gyönyörű zöld vetésekkel: ez a tanya.

A tanyavidék tele van tűzdelve apró fehér házikókkal, tanyákkal
itt-ott nagyobb darab földön sok épületből álló majorral. De a sok-sok
fehér tanyaház közt van egy-egy útkeresztezésnél egy nagyobb szebb
épület is ez a TANYAI ISKOLA.

A tanyai iskolában nagy darab földről jönnek össze a gyerekek.
Ebben az iskolában együtt tanul fiú és leánygyermek. Egy teremben
van mind a hat osztály. Míg egyik osztály a tanító bácsival tanul, addig
a többi figyel, vagy csendes munkát végez. Az ügyes tanyai gyerek a
figyeléssel a nagyobbaktól is sokat megjegyez magának. Igy nagyobb
korában könnyebben halad.

De a tanyai iskola vasárnap templom is. Itt jönnek össze a felnőttek

Istenhez imádkozni. Néha a szülő is itt gyűlnek össze tanácskozásra.
A leventéket is itt tanítja a tanító Úr. Ünnepély előadás is van a tanyai
iskolában.

Sok mindenre használják tehát a tanyai iskolát. Mégis annak igazi
gondos gazdái a mindennapos iskolás gyerekek. Félve őrködnek ők a
tanyai iskola udvarának tantermének rendjén. Szemetet, rendetlensé
get nem tűrnek meg, hisz a tanyán nincs iskolaszolga. Aki gyermek
korában az iskolában megszokja a rendet, az felnőtt korában is meg
kívánja, hogy a szénaboglya, szalmakazal, az udvar, amellékhelyiség
környéke rendben legyen.

A tanyai gyerek az iskolában sokat tanul. Az írás, olvasás, számolá
son kívül a gazdálkodásból is sokat tanul, de itt tanulja az istenfélelmet,
a felnőttek tiszteletét és az édes magyar haza szeretetét is.

Becsüljétek meg tehát a TANYAI rSKOLATI

Alt Jánosné Salamon Terézia ny. tanítónő c::;:?

2011.11.26. Füzesgyarmati SK - Gyomaendrődi FC 1: 1
G.: MolnárT.
Ifi.: 5: 1 G.: 5zámel P.

Zord, hideg időjárás fogadta a csapatokat az ősz utolsó bajnoki mér
kőzésén. Mindkét csapat támadólag lépett fel, helyzeteket dolgoztak ki, de
a védelmek is jól állták a rohamokat mindkét oldalon. A hazaiak közelebb

álltak a gól eléréséhez, hiszen két alkalommal is a kapufát találták el, de
gól egyik oldalon sem született az első félidőben. A második félidőben is

becsületesen gyürte egymást a két csapat, helyzetek itt is ott is megterem-
tődtek. A félidő közepén aztán a hazaiak megszerezték a vezetést, de nem
örülhettek sokáig, mert rövid időn belül sikerült az egyenlítés. Ezt követően
mindkét oldalon maradtak ki helyzetek, de újabb gólt már egyik csapatnak
sem sikerült szerezni, így igazságos döntetlen eredmény született. Hosszú
idő után szerzett végre pontot 2. gyomaendrődi csapat.

Az újság minden kedves o vasójának és il sportbarátoknak Kelle
mes Ün:lepeket és Boldog Új Évet kíván a Gyomaendrödi FC vezetösé
ge és valamennyi sportolója.

Véget ért az őszi szezon a labdarúgóknál

_A lejátszott mérkőzésekeredményei:
2011. 10.29. Sarkadi Kinizsi LE - Gyomaendrődi FC 2: O

G.:
Ifi.: 1: 2 G.: Burai T., Csapó Zs.

A csapat sajnos az előző heti vereségből nem tanulva ismét gyengén
és erőtlenül kezdett, ami eredményre ezúttal sem vezetett. Mindkét csapat
egymás hibáiból élt, ami volt bőven. A hazaiak hamarabb tértek magukhoz
és lassan átvették a játék irányítását, de a gól az Ö játékukban sem volt ben
ne. Az első félidő utolsó percében azonban egy hihetetlen védelmi hibából
mégis megszerezte a hazai csapat a vezetést.

A második félidőben sem tudott tőbbet nyújtani a csapat, teljesen
veszélytelen támadásokat vezettünk. Az utolsó fél órában megszerezte
a Sarkad második találatát is, majd helyzetek sorát hagyták ki nyilvánvaló
gólhelyzetekben. Gyenge mérkőzésen veszélytelenül játszva kapott ki csa
patunk.

Befejeződötta bajnokság őszi szezonja a Gyomaendrődi FC labdarúgói
számára. A szezon elején kitüzött célt, legalább az első tíz csapat közé be
kerülni sajnos a csapat nem érte el. A november első mérkőzését követő

en a nagyarányú hazai vereség után az edző, Tóth Ferenc lemondott. Úgy
gondolta, hogya kialakult helyzetben ezzel tud a legtöbbet segíteni a csa
patnak. A felnőtt csapat az irányítása alatt becsületesen helyt állt, ezúton is
köszönjük a munkáját. A vezetőség a hátralévő három mérkőzésremegbíz
ta az egyesület két rutinos játékosát, Toldi Balázst és Farkasinszki Lászlót az
edzői feladatok ellátásával. A bajnokság téli szünetében dönt a vezetőség a
tavaszi folytatásra az edző személyéről.

A következő számban értékeljük a felnőtt és az ifjúsági csapat őszi sze
replését.

2011.11.06. GyomaendrődiFC - Kondorosi TE O: 5
G.:
Ifi.: 2: 3 G.: Csapó Zs. (2)

A vendég Kondorosi csapat már a mérkőzés elején támadólag lépett fel
és húsz perc elteltével már kétgólos előnyben voltak. A félidő utolsó perce
iben szépithettünk volna, de Kéri rendkívül gyengén elvégzett büntetőjéta
vendégek kapusa könnyedén hárította. A második félidő elején kissé leült
a meccs, majd a félidő közepén két perc a latt két gólt szereztek a vendé
gek, ahol tiszta gólhelyzetre kijátszották a védelmünket mindkét esetben. A
mérkőzés utolsó percében egy szöglet után ismét gólt kaptunk, így sajnos
nagyarányú vereség lett a vége. A mérkőzést követően edzőnk, Tóth Ferenc
lemondott.

2011.11. 12. OH. Rákóczi-Vasas SE - Gyomaendrődi FC 4: O
G.:
Ifi.: 5: 2 G.: Csapó Zs. (2)

Az elmúlt heti nagyarányú vereség még benne volt a csapatban, sajnos
az új edzőpárosnak sem sikerült a csapatot helyrerakni, hiszen Orosházán is
sima vereségbe futott bele csapatunk. Az első negyed órában még jól tar
tottuk magunkat, de ezt követően tizenöt perc alatt három gólt kaptunk. A
védelmünk súlyos egyéni hibákat követett el, amit a hazaiak könyörtelenül
kihasználtak. A szünetben sikerült felrázni a csapatot, a második félidőben

valamelyest rendeztük sorainkat, de ez is csak egy szoros másodikjátékrész
hez volt elég. A félidő végén azonban újabb gólt kaptunk, ami ismételten
nagyarányú vereség hez vezetett. Sorozatban harmadik mérkőzésünkön '--- _
nem sikerült gólt szereznie a csapatnak.

2011. 11. 19. Gyomaendrődi FC - Bcs. Jamina SE' 2: 3
G.: Toldi B. (2)
Ifi.: 1: 1 G.: Csapó Zs.

Gyors gólváltással indult a mérkőzés, a tizedik percben már 1:1 volt az
eredmény.

Izgalmas, élvezetes játék alakult ki, egyenrangú ellenfelei voltunk az
igen jó erőkből álló vendégeknek. A félidő negyvenedik percében ismét ve
zetést szereztek a vendégek, de három percen belül egyenlíteni tudtunk, igy
igazságos döntetlennel zárult az első félidő. A második félidőben már he
lyén voltak a védelmek, de továbbra is jó iramú színvonalas mérkőzés folyt a
pályán. A félidő kőzepén harmadjára is vezetést szereztek a vendégek, de a
hazaiak nem adták fel, küzdöttek az egyenlitésért.

Az utolsó percekben ez szinte be is kővetkezett, egy baloldali beadás
után az érkező Kurucz fejelt kapura, amit a vendégek kapusa jóval a vonal
mögül húzott vissza a mezőnybe, de a támadásról messze lemaradó játék
vezetőés az asszisztens nem adta meg a nyilvánvaló gólt. A mérkőzés parázs
hangulatban ért végett. Fájó dolog ez, amikor csapatunk végre jól játszik,
és egy, a tabellán elől tartózkodó együttes ellen ilyen körülmé-
nyek között kap ki. A döntetlent megérdemelte volna az igen c::;:?
jól játszó, küzdő csapatunk.
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POSTÁNKBÓL

Olvasóink írják...

Kedves "Városunk újság" Szerkesztősége!

Tisztelt Iványi Atya'

Szeretnék egy érdekes és kedves történetet megosztani Önnel és
gyomaendrődi olvasóimmal, akik a Városunk újságot olvassák.

Én - mint már korábban írtam - endrődi vagyok, 16 évesen elkerül
tem a jobb megélhetés reményében szüleim rokonaihoz Vecsésre, ahol
tanultam, dolgoztam, férjhez mentem, családot alapítva letelepedtem.
46 éve élünk boldog békességben, szeretetben családommal.

Van Vecsésen a lakásunkhoz közel egy csodálatos cukrászda, Ka
ramell néven minden finomsággal, mi szem szájnak ingere. Gyakran
betértem vásárolni süteményeket, mert olyan különlegességeket más
hol nem lehet kapni. Soha sem figyeltem fel a tulajdonos névtáblájára.
A minap mentem és felnéztem az üzlet homlokzatára, szembetűnt a
Hanyecz név, beszélgetni kezdtem az eladó hölggyel, közben a korább
ról ismert tulajdonosnő is kijött az üzletbe.

Megkérdeztem, hogy hová valósiak, mert a Hanyecz név Vecsésen
nem jellemző. Kedvesen válaszolt, hogy Gyomaendrődiek, no több
sem kellett nekem, nagyon megörültem, és beszélgetésbe kezdtünk.

Hölgyeim Uraim! Tisztelt Jelenlévők!

Az iskolák iránt érzett ragaszkodás, hála és tisztelet hozta létre ezt
az alkotást, emlékoszlopot, nem kevés anyagi adakozás által, hogy em
lékeztessen mindenkit arra, hogy volt egyszer iskolánkban gazdag te
rület: Ugar, Polyákhalom, Décspáskum, Csáki -féle, Szarvasúti, Szent
Imre.

Köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik önzetlen segítsé
geikkel támogatták a nemes gondolat érdemben való megvalósítását.
A város vezetőin kívül Alt Jánosnénak, Pésó Illés Bélánénak, Jakus 101
rénének, s még sokan másoknak.

Az iskolánkban nemzedékek sora nőtt fel s lettek a néphez hű ha
zafiak. Megtanultak féltőn szeretni itt a szülőföldet és hősi népét. Szí
vünkbe vésték mostoha sorsát, s dicső elődöknek példaképét. Tanultak
lelkesedni a jóért, küzdeni a szebb és jobb életért.

A tanyai iskolákban dolgozó pedagógusokról (tanítók, tanárokról)
írja Ferenczi István:

"A tanyai tanító pásztortűz: világít, melegít, irányt mutat."
1963-óta ismertem őket, és hivatástudattal tettük azt, amit el

vártak tőlünk. Pésó Illés Béláné Fekécs Irma, Bacsa Vendelné Hajdú
Ilona, Czibulka József, Alt Jánosné Salamon Teréz, Timár Sándor,
Klinghammer László, Homok Lajos, Baracsok Mária, Martinák Im
réné Pintér Ilona, Donnák Jánosné Mikó Anna, Mojzes Katalin, Gácsi
László, Fagyas Mátyás, Tímár Imréné Kádár Márta, Soczó Bálintné
Hegedűs Margit, Giricz Vendelné Homok Irma, Izsó Róza, Janurik
Judit, Varjú József.

Sajnos már néhányan örökre elmentek közülünk:
Czibulka József, Klinghammer László, Homok Lajos, Martinák

Imréné, Fagyas Mátyás.
J;Jyugodjanak békében!
Orizze emléküket ez az emlékoszlop, nevüket, munkájukat a hű

emlékezeti
A világban, hazánkban is különböző folyamatok zajlottak le és

Elmesélte, hogy Ö Timár Erzsébet a gyomai kocsmárosék lánya, J.

férje Hanyecz László endrődi, gazdálkodók voltak a szülei. Az ötvenes
évek vége, hatvanas évek elején autóbuszsofőrvolt a MÁVAUT buszon,
ami Gyoma-Endrődközött vitte-hozta az utasokat.

Nagy örömmel mondtam, hogy én azzal a busszal jártam iskolá
ba ... Milyen kicsi a világ, majd nagyon sok közös emlék, élmény fel
idézése következett!

Csodaszép a Hanyecz család életútja, példaértékű - azt hiszem - az
egész család összetartó. Közös erővel alakították ki a saját és gyerme
keik életét a szüleik segítségével. Lányuk híres cukrász, az unokájuk is
anyja nyomdokaiban haladva ezt a szép pályát választotta. Ök már 54
éves házasok, 1961-ben költöztek ide.

Művészi színvonalú sütemény-költeményeket késZÍtenek, minden
ki megelégedésére.

Nagyon boldoggá tett, hogy bármerre jártam életem során, mindig
találkoztam földieimmel, akik mind tisztességgel megállták a helyüket
az életben, bárhová is vetette őket a sors. Azt gondolom, hogy a szli
lővárosunknak van egy különleges légköre, az emberek tisztességesek,
becsületesek, istenhívő nevelést kaptak, ami egész életünkre kihatott.

Büszke vagyok rá, hogy endrődi lehetek.
Vecsésen itthon vagyunk, de Gyomaendrődre haza megyünk, hi

szen onnan erednek a gyökereink. ..
Tisztelettel üdvözlöm: Benkéné Török Mária

sajnos még ma is zajlik a demográfiai hullám, melynek következmé
nye, hogy csökken az utánpótlás. Hazánk lakossága fogy. Kedvezőtlen

helyzet.
A statisztika hűen igazolja ez volt iskolánk helyzetében is:
1959-ben 297 tanuló, 1960-ban 277, 1965-ben 214, 1967-ben 165,

1969-ben 153, 1970-ben 141, 1972-ben 109.
1974-ben községünkben befejeződik a körzetesítés. Megtörtént

az iskolák összevonása. Felépült a diákotthon, majd az új iskola a li
getben. Megvalósult a 100%-os szakrendszerű és kabinet rendszerű

oktatás. Minden pedagógus munkahelyet, állást kapott. Célunk és
feladatunk volt a fluktuáció-mentes, ütőképes tantestület iétrehozása.
Munkánkat siker koronázta.

Végül azokhoz szólok, akik az iskolák tanulói voltak, akik jelen
vannak, akik tiszteletüket tették: az öreg fiúkhoz, az idős diákokhoz.
Az emlékoszlop újabb avatása egyben találkozó is. Öreg fiúk lévén
sokszor gondolunk a múltra. S vajon múltunkban melyik kor gazda
gabb benyomásokban, élményekben, mint a diákkor!?

Ha a találkozó élményekben gazdag és szeretetből fakad, otthonos
sá válik. Akkor érdemessé válik.

Minden ember, minden város, minden nemzet annyit ér, amennyi
igaz értéket tud teremteni, megalkotni. Szálljunk magunkbal Neveljük
magunkat, polgártársainkat arra, hogya köz érdekében le kell mon
danunk a magunk önző érdekeiről. Le kell vetkőznünk a gyűlölködés,

viszálykodás szellemét. Félre kell tennünk a kicsinyes szempontokat
személyi ellenszenveket, s egymást megbecsülve, kart karba öltve, vál
lat vállhoz vetve egyakarattal kell törekednünk városunk közjólété
nek, boldogságának előbb vitelére.

Köszönöm figyelmüket, türelmüket!
Gyomaendrőd,2011. szept. 24. Giric': Vendel

Áldott, békés, boldog karácsonyt kíván!
Az Oreg5zőlőíGyermekekért Alapitvány!
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Ünnepi műsor keretében emlékeztek meg a tanulók az 1956
os eseményekről. Az irodalom szakkörösök, énekkarosok korabeli
dokumentumokból idézve, versekkel, dalokkal emlékeztek a for
(adalmárokra.

A műsor után Farkas Zoltánné igazgatónőértékelte az elmúlt
időszakot. Megköszönte a gyerekek részvételét a hulladékgyűj

tésben, akik közel négyszázezer forint értékű újra felhasználha
tó anyagot gyűjtöttek. Kiemelte a különböző versenyeken elért
eredményeket és megdicsérte a résztvevőket.

Az őszi szünet óta minden nap próbáltak az osztályok a ha
gyományos Tátikára. A kezdésre zsúfolásig megtelt az iskola tor
naterme. Szülők, rokonok, társak voltak kíváncsiak az előadókra.

Magyar és külföldi slágerek hangzottak el, igazi fesztiváli hangu
lat volt.

Nagy sikert arattak a 4. b-sek Hofi-Koós Macska-duettjével és
a Hungáriaként fellépő 5. b-sek a Csavard fel a szőnyeget! című

dallal.

Iskolai ünnepség 1956 tiszteletére

Versenyek

A Bolyai Matematika Csapatversenyre 48 gyerek utazott el
Szarvasra. Közülük a "Nekem 8" csapat megyei ötödik helyezést
ért el. Tagjai: Biró Adrienn, Forgács Genovéva, Korsós Vivien és
Szerető József 8. a osztályosok.

Harmadik alkalommal került megrendezésre az Angol-ameri
kai országismereti vetélkedőSarkadon. A háromfős csapatnak az
első fordulóban egy angol nyelvű országot kellett bemutatni. A
második fordulóban az angol nyelvterület kultúrája és történel
me volt a téma. Végül a második helyezettek díját vehette át Biró
Adrienn, Gonda Bettina és Korsós Vivien.

A Takarékossági Világnap alkalmából meghirdetett Gyoma
endrődhözkapcsolódó esszépályázaton második helyezést ért el
Vaszkó Ágnes 5. b és Vári Edina 8. a osztályos tanuló.

A rajzpályázaton első lett Meszlényi Jázmin 1. b és Forgács Ge
novéva 8. a osztályos, második helyezést ért el Nemes Ágota 3.c,
Gonda Bettina 8. a és harmadik helyen értékelték Mester Lilla 1. b
valamint Kulik Adrienn 7. b osztályos tanulót. Az Endrőd és Vidé
ke Takarékszövetkezet értékes díjakkal jutalmazta anyerteseket.

Kirándulások

A harmadik évfolyamosok Szarvason az Arborétumban fi
gyelték meg az őszi fák, bokrok gyönyörű színeit, Megnézték a
Víziszínpadot és a gyaloghídon is átsétáltak.

A 8. a-sok tartalmas napot töltöttek el Budapesten november
lS-án.

A Természettudományi Múzeumban épp akkor nyitották meg
az Eltűnt világok - A dinoszauruszok kora Magyarországon című

kiállítást. A megnyitón részt vett Süsü és hangja, Bodrogi Gyula
színművész is. A Láthatatlan kiállításon megtapasztalhatták a vak
és látássérült emberek életét. Megilletődve jöttek ki újra a fény
re. A Planetáriumban a Tudományok délutánjának keretében két
előadást is megnéztek, ismerkedtek a távcsövekkel, űrkutatási

eszközökkel.

Macska-duett a 4. b-sek előadásában

Csavard fel a szőnyeget a Tátikán

Interaktív angolóra

November 9-én bemutató angolórát tartott az ötödik és hato
dik osztályosok számára Mészáros István Gyula, az Oxford kiadó
területi képviselője.A rendhagyó órákon a Project tankönyvhöz
tartozó digitális tananyagokkal ismerkedhettek meg.

Az iTools segítségével a gyerekekjátékos feladatokat oldottak
meg az interaktív táblán, dalt tanultak, és egy rövid kisfilm segít
ségével betekintést nyerhettek a brit iskolai életbe.

Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak
az iskola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu
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242545 Ft
238341 Ft
187270 Ft
293616 Ft

2 OOO Ft MACOSZ tagdíj
32 080 Ft Diabetes, Hypertonia előfizetés, szakkönyv

2 870 Ft Posta költség
10 900 Ft Terembér
50 OOO Ft Kirándulás
56 OOO Ft Ebéd, diétás tanácsadással összekötve

8 OOO Ft Oktatás
3365 Ft Elemcsere, ajándék
2 280 Ft Sírcsokor
5 150 Ft Irodaszer, tombola tömb

14625 Ft Karácsonyi ajándék
187270 Ft

KIADÁSOK:

Maradvány 2009-ról:
Bevétel
Kiadás
Egyenleg

Összesen:

azaz Kettöszázkilencvenháromezer-hatszáztizenhat 0/ 100 fo
rint. Ebből számlán 268 306 Ft, pénztárban 25 310 Ft.

20l0-ben is az alapszabályunknak megfelelően folytarruk tevé
kenységünket. A cukorbetegséggel kapcsolatos előadásokat tartottunk,
dietetikus segítségével készítettünk ételeket. Részt vettünk rendezvé
nyeken, Ópusztaszer nevezetességeivel ismerkedtünk. A felajánlott
1%-ot működésre költöttük, tartalékot nem képeztünk belőle. Az ön
kormányzati támogatást az ópusztaszeri kirándulás útikö]tségre fordí
tottuk.

A beszámolót és a jelentést a közgyűlés 2011. március 10-én fo
gadta el.

Köszönjük a támogatásukat.
Gellainé Tuboly Zsuzsanna klubvezető

Cukorbetegek GyomaendrődiKlubja
2010. évi közhasznúsági jelentése

BEVÉTELEK: 66 OOO FtTagdíj
75 OOO Ft Tombola
50 OOO Ft "Civil" alapból elnyert támogatás
34 579 Ft APEH felajánlott 1%
12762 Ft Kamat

Összesen: 238341 Ft

",

I.<arácsony II.
Irta: Benke Mária

Angyal suhant át az égen,
s üzenetet hozott: ./,
Ember tedd szebbé,
jobbá aholnapot!

Az esthajnal csillag-'
fényesen ragyog0tt,
Karácsony hajnalán
utat mutatott.

A ragyogó csillagot
néztem az égen
s kívántam, mindenhol
a szer.E?tet lángja égjen~

Mesék, versek...
--------

ezer forint
2010

O O
O O
O O

o O

O O
O 'c
O O

21 26

O O

o O
O 21
O O

21 5
O O

21 26
21 26

211 26

2 Immateriális javah
3 Tárgyi eszközök
4 Befektetett pénzügyi eszközök

Egyszerűsített éves beszamoló 201 O. év

1 Befektetett eszközök

5 IForgóeszközök
6 Készletek
7 Követelések
8 Értékpapírok
9 Pénzeszközök

12 Induló töke / jegyzett töke
13 Tökevaltozas / eredmény
14 Lekötött tartalék
15 Tárgyévi eredmény alaptevékenységböl
16 Tár évi eredmén vállalkozási tevéken sé böl

10 E5ZKOZOK OSSZESEN

17 artalék

Sorsz. Me enevezés

2010. évi Közhasznossági jelentés

OMART Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
5500. Gyomaendrőd, Dobó István u. 9.
Adószám: 18394946-2-04.

Az Egyesület a Pk. 60.046/2009-es számon. 2818-es tételszámon 2009. má
jus 20-an a Békés Megyei Bíróságon került bejegyzésre.

Az egyesület tevékenysége:
Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása
Bemutatkozási lehetőség megtemetése helyi és elszármazott a település
hez kötődő alkotóknak. művészeknek bármilyen művészeti ágban
Kulturális, ismeretterjesztő és képességfejlesztőprogramok szervezése
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Fiatalok olvasóvá nevelése és általános emberi értékek közvetítése

Sa'át töke összesen O
Induló töke 2l 21
Tókevá Itozás 21 5 -16
, " tókpvaltozasra ható t,;nvezők

a tevékenvséo elózó évi eredmén e 21
Tarov évi eredménv 21 5 -16

, p,pelmén ',p hato tpnvPzök
a m -ködésre kanott t~mooatások 110 110
bl eovph hpvptplpk ~6 3 ·2
cl működési költségek 15 139 124

O O
O O
O O

ezer forint
Támogatás
összege

O O

211 26

Támogatott cél

20 Hosszu lejáratu kötelezettségek
21 Rövid lejáratu kötelezettségek

18 Céltartalékok

22 IFORRÁSOK OSSZESEN

19 Kötelezettsé ek

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Támogató megnevezése

Önkormánvzati Támooatások 100

GyomaendrődVáros Önkormányzata űzmenedek 100
EJjreüD~~~i

Maoánszemélvek által nvu'tatt támooatások 10
Magánszemélyek Működési költségek 10

(irodaszerek.

Kii7i'letpk ~I I nvüitntt ámona á,ok O

O

Szöveges beszámoló a 2010. éví közhasznú tevékenységről

Az egyesület valamennyi kiadása az alapító okiratban meghatározott célok
megvalósításának érdekében merült fel.

Az egyesület 2010. évben 4 alkalommal szervezett kiállítást Darvas Tibor,
Farkasinszki Györgyné, Novák Hanga, Kondor Nóra, Lövei Zsófia, és Gyányi Réka
munkáiból, 5 alkalommal tartott kulturális estet Szilágyi Ferenc, Valuska Sára,
Koloh Elek kötet bemutatója. a Bárka folyóirat irodalmi estje, Kiszely Zoltán és
Merényi Nicolette Versbolt-

-zenebolt című műsora

Az egyesület vezetősége 5 alkalommal ülésezett, ahol a vezetőségi tagok
megvitatták az éves beszámolót és a következő időszak munkatervét és költség
vetését, megvitatta a 200g-ben végzett munkát. felajánlást fogadott el.

Az egyesület 2 alkalommal tartott közgyűlést, ahol a tagság megvitatta és
jóváhagyta az éves beszámolót a következő évi költségvetés tervezetét. döntött
a pénzeszközök gyűjtésének és felhasználásának módjáról.

Az Egyesület 2010. évben közületektől támogatás nem kapott. A Gyoma
endrődi Önkormányzattól 100 eFt támogatást kapott a Tűzmenedék együttes
fellépéseinek finanszírozására. Magánszemélyektől 10 eFt támogatást kapott
működési költségek finanszírozására.

Az egyesület 2010. évben a központi költségvetésből és annak alrendszerei
tol támogatást nem kért és nem ís kapott.

Az egyesület tisztségviselői tevékenységüket önkéntes munkában végzik.
ezért díjazásban nem részesülnek.

Gyomaendrőd, 2011. május 02.
Molnár Albert elnök
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bfREK, ESEmÉnYEK A
Krs BÁlrnc ÁLcALÁnos rSKolA ÉS óvooÁBól

Őszi tantestületi kirándulás

2011. október 21-én a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanári kara
a Bibó István Általános Iskolába látogatott, Őr településre, amely Sza
bolcs-Szatmár-Bereg megyében található.

A kölcsönös együttműködési megállapodás a halmozottan hátrá
nyos gyerekek integrált nevelése érdekében jött létre. A tantestületek
találkozója során tapasztalatcserére, ismeretek bővítésére, jó gyakorlatok
átadása, átvételére, valamint baráti beszélgetésre került sor. A nevelők

megtekintették az iskolát és óvodát, bepillantást kaptak az őri kollégák
oktató-nevelőmunkájába.

A délutáni útvonalat Nyírbátor felé vették a pedagógusok, ahol a Har
di Csárdában elfogyasztották a finom ebédet. Ezután a nevezetes Bátho
ri kastélyt és a református templomot nézték meg, majd Máriapócson a
görögkatolikus templomba is betértek.

Gyomaendrőd ismerős tájai már esti fényben köszöntötte a kirándu
lókat.

Bemutató órák az interaktív tábla sokoldalú felhasználásáról

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2011 novemberében bemutató
órákon mutatta be a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megnyert
pályázat keretében kapott informatikai eszközök sokszínű használatát.

Az intézmény az "Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyoma
endrőd Város Önkormányzata által fenntartott iskolákban" című projekt
keretében a Fő úti és a Hősök úti épületegységben iskolai asztali számító
gépeket, interaktív prezentációs eszközöket (interaktív tábla, notebook,
projektor) helyezhetett el a tantermekben.

A bemutató órákon a pedagógusok, szülők és érdeklődők egyaránt
megtapasztalhatták mindezen eszközöknek az oktatás, nevelés folyama
tára gyakorolt pozitív hatását.

Mi is az interaktív tábla?
Az interaktív tábla olyan eszköz, amely egy szoftver segítségével kap

csolja össze a táblát egy számítógéppel (és projektorral) úgy, hogy annak
vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak hát
tértárolóra menthetővé válnak. Tehát képzeljük el a táblát úgy, mint egy
hatalmas érintőképernyőt, amelyet az utolsó padban ülő diák isjóllát.

Az alsó diákoknál Orbán Józsefné az 1.a osztályban irodalom óra ke
retében, Hornokné Lapatinszki Gizella a 2.c osztályban környezetisme
ret órán, felsőben pedig Uhrin Attiláné a 8.b osztályban földrajz órán és
Oinya Lívia az 5.b osztályban történelem órán mutatta be az interaktív
tábla sokféle felhasználási lehetőségeit. A táblákkal olyan komplex ta
nulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet
és multimédiás CO-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és a
pedagógus kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következ
het be. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva tanulva sajátíthatták el a
tananyagokat.

A látogatók megtapasztalhatták azt is, hogy az interaktív tábla hasz
nálatával a tanórák szórakoztatóbbak lettek, a diákok és pedagógusok
egyaránt motiváltabbakká, az órák frontálissága együttműködővé vált. A
tanulók érdeklődésemegnőtt, a felhasználási utasításokat gyorsan meg
tanulták. Többet mozoghattak az órán, aktívabbak voltak.

"Ha tudsz egy kézmozdulattal mósokon segíteni,
miért tartod karjaidat béna lustasógban." (Taitosz)

A Kis Bálint Általános Isko
la és Óvoda Egészségnapja
nagy hagyománynak és nép
szerűségnek örvend a szülők,

diákok, tanárok körében egy
aránt.

Dr. Katona Piroska gyer
mekorvos és Gálné Juhos Éva
kolléganő szervezésében a
következő érdekes és tanulsá
gos az egészséges életmóddal
kapcsolatos előadások, tevé
kenységek zajlottak az intéz
ményben.

Szülők részére vérnyo
mást és testsúlyt mért az is
kolavédőnő, a doktornő pedig
a rejtőzködő kórról, a lisztér
zékenységről beszélt. Kisebb
diákjaink az Erzsébet ligetben
sétáltak "egészségükért'; míg
a nagyobbak elsősegélynyúj

tásban, újraélesztés ben része
sültek szakavatott asszisztens
és mentőápoló segítségével.
Természetesen a gyerekek

maguk is kipróbálhatták ügyességüket, bátorságukat, amikor bekötözték
egymás kezét vagy éppen szakszerűen nevezték meg a tűzoltóautó fel
szereléseit. A közlekedés szabályaira és veszélyeire hívta fel a figyelmet
Látkóczki László iskola rendőr, végezetül a nap feszültségét tánccal vezet
ték le a diákok, Kádár Magdolna védőnő vezetésével, de csak az egészsé
ges ételek elfogyasztása után, amelyeket az osztályok közösen készítettek
el. Az idei év mottója: "a teljes kiőrlésű gabonák előnyben részesítése a
receptek között barangolva."
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H/Y DíSZPOLCjÁR VALLOMÁSA

Tisztelt Polgármester Vr!
Tisztelt I<épviselő-testület l

Kedves Barátaim!

Qergely Ágnes
Budapest - Qyomaendrőd, 2011, október

Szégyenteljes érzés volt. A BBC ott tört borsot az orrom alá,
ahol tudott. Bevittek a stúdióba, Ezra Pound amerlkai költő verseit
hallgattuk; a versekbő[ egy szót sem értettem. I<ésőbb tudtam meg,
hogy Pound verseit az angolok és az amerikaiak is csak lábjegy
zetek segítségéve! értik. Elvittek vacsorázni, birkabordát rendeltek,
amin nem volt semmi hús. Meghívtak ebédre, a zöldborsófőzeléket

kifordított villára lapátolták, és mindenki rámeredt az én villámra,
amelyről folyton lepergett a zöldborsó. íme, a barbár Kelet, ez volt
az arcukra irva.

Nem szabad hagyni, hogy az alsóbbrendűségi érzés e!uralkod
jon az emberen, gondoltam, borz~ngva az Oxford Street párájában.
Kell, hogy legyen kiút ebből is. Es akkor jött, váratlanuL a segítsé
gemre Endrőd, Ahogy fölnéztem az utca magasába, a pompázatos
karácsonyi kivilágításba, láttam, hogy Qáspár, Menyhért és Boldi
zsár színes villanykörtékből kirakott alakja ott leng a csillogó köd
ben, mintha engem kisérne, De hát ez itt egy darab Közép-Európa!
Nem az én hagyományom, de az én kultúrám! A mi házunkba
is eljöttek a betlehemesek, Endrődön, az Andrássy út 28-ba, a há
rom királyok, a pásztorok, az angyalok, a jászollal, kántáltak azon
az utolérhetetlen nyelven, ahogy csak itt beszélnek az emberek, és
nagyanyánk narancsot adott a kis beöltözött gyerekeknek - a jelene
tet föl is idézi valaki az Endrődi Füzetek egyikében,

A házunkban égett a gyertya a nyolckarú gyertyatartóban, a
kapu nyitva volt, és nagyanyánk és a Felejthetetlen Qiricz Margit
süteménnyel kínált mindenkit, aki a hóesésben arra járt,

Megbékéltem Londonnal, és ezt a békességet Endrődnek kö
szönhetem.

Barátaim, nem akarok idíllt festeni a valóságra, mindnyájunkka!
történtek tragédiák, nem lehet őket kisebbíteni. De látni kell a jó
pillanatokat, látni kell őket is, másképp az ember utat téveszt.

Köszönöm Endrődnek, most már Qyomaendrődnek, hogy a
szülőföldemnek mondhatom; hogy kisugárzik az életemre; hogy il

város a barátságába fogadott, és immár olyan nagy művészek és tu
dósok nyomába léphetek, mint Rózsahegyi Kálmán, Határ Qyőző,
Kállai Ferenc és Szilágyi Ferenc.

I<öszönöm a díszpolgárságot!

•
1~rub (

u'(btl'(

Amikor tudomást szereztem róla, hogy Qyomaendrőd díszpol
gára leszek, olyan felindulás vett rajtam erőt amire nehéz szavakat
találnL Ma sem tudom, mi volt erősebb bennem, a meghatottság
vagy a meglepődés. Hiszen itt a Szarvasvégben születtem, Endrő

dön, az Andrássy út 28-ban (ma Blaha Lujza utca), és nem szabad
elfelejtenem, micsoda utat kellett be;árnom attól az októberi naptól
fogva egy másik októberen át a mostani októberig.

Nem számítottam rá, hogy díszpolgár leszek. Ilyen nagy alkal
makkor az ember elgondolkodik a sorsa találós kérdésein: miért ép
pen itt születtem, mi minden köt ide, mit jelent a szülőföld.

Anyai családom régen itt él, illetve a család itt élt sokáig; első

okiratunk 1842-ből való, Az emlékeim és a barátaim kötnek ide.
Arra pedig, hogy mit jelent a szülőföld, Londonban döbbentem rá,
1965-ban, '

A Magyar Rádió munkatársaként érkeztem Angliába, kultu
rális riporterként; vendég!átóm az Angol ,Rádió, a BBC. Tél volt,
december vége, csillogó köd az utcákon, Eletem első nyugati útja;
szorongtam, Az angol kollégák nem voltak nagyon szívélyesek.
Megismétlem a dátumot: 1968, A magyar csapatok, négy másik
ország hadseregével együtt, abban az évben vonultak be Csehsz!o
vákiába, hogy leverjék a forradalmat.

A Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány a
személyi jövedelemadóról szóló 1996, évi CXXVL törvény alap
ján a magánszemélyek felajánlásából20 ll. évben 5 236 Ft támo
gatást kapott. A támogatás összege az alapító okiratban foglal
taknak megfelelően az alapítvány tőkéjét növeli. A tőke kamatát
az endrődi születésű, hátrányos helyzetű gyermekek továbbta
nulásának támogatására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támo
gatásukat' Adószámunk: 19062255-1-04.

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma nevében:
Farkas Zoltánné kuratórium elnöke

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a személyi jö
vedelemadóról szóló 1996, évi CXXVI. törvény alapján a ma
gánszemélyek felajánlásából 2011. évben 140035 Ft támogatást
kapott, A támogatás összegét az alap}tó okiratban foglaltaknak
megfelelően a Rózsahegyi Kálmán Altalános Iskola tehetséges
diákjai tudásának fejlesztésére, valamint a rászoruló diákok tá
mogatására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támo
gatásukat! Adószámunk: 18390162-1-04,

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma nevében:
Farkas Zoltánné kuratórium elnöke
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November
Káposztaié leves

Másfél kiló húsos disznócsontot 2,5 liter víz és 2 liter savanyú káposzta levében felteszünk
föni. (Sót nem kell most rakni, mert a káposztaiében van.) Rakunk bele 6-8 sárgarépát,
3 fehérrépát három centis vékony csikokra vágva, egy zellert, három fej vöröshagymát
apróra vágva. Fűszertartóban (teatojásban) teszünk bele 1-1 csapott teáskanál mustár
magot. koriandert, egészköményt és egész borsot. Teszünk bele 3 babérlevelet is. Amikor
már jól forr, kislángon rotyogtatjuk. (Ha túl sok a zsirja, ekkor lemerhetünk belőle.) Köz
ben kolbászhúsból (vagdalt hús, só, bors, fokhagyma, paprika) kis diónyi gombócokat
formázunk és serpenyőben világos pirosra sütjük. Amikor a levesben minden megfőtt,

beletesszük a gombócokat és 1 deciliter rizst. Kb. még egy negyed óráig rotyogtatjuk. Ek
kor ellenőrizzük a sósságát. Lehet azonnal fogyasztani, de jót tesz neki az újra melegítés
is (mint minden káposztás ételnek, hadd érjenek össze az ízek), tehát tálalhatjuk egy-két
nap múlva is. Seidl Ambrus

ENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók,

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaosz/op

•
~1RCJFA BT. Gyomaendrőd, II. ker. 467.
ri'; - .', 06/70 51 3-95-14
~ .. A kondorosi úton. a vásártér után

" SZONDEK "
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás
Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1
TlFax: 06-66386-037
Mobi!: 06 20 451 1944

r-------------------------~
: HIRDESSEN ÖN S LAPUNKBAN! :
~-------------------_._----~

upc direct
A jó dolgok az égből jönnek

Bekőresfdipól erdekJó<Jjön! Beköttisj d,}róf erdeJdödjön! Ingyenes teiizerreksseJ!!! Ingyenes beül~!!!

DirectUght Direct DirectPluSI SuperPak

csomag Medium csomag csomag
18 csatomj'1al 54 csatornával 74 csatornávol 83 csatorru,aJ

1190 Ft !"R/yett 2500 Ft helyett 3900 Ft helyett DIJR+HD csomoggol

6 hónapig csak 990 Ft 6 hónapig csak 2000 Ft 9 hOOopig csok 3S00 Ft csak 6300 Ft

A
~~

C;YcvjJf~

1Jl1' ~'-4<) ~r ~
'-~J

Gondolkozás nélkül!
• Karőcsonyra UPC Direcf.

UPC Direcf bármilyen TV-re kiváló képminőséggel!

Direet Light csomag már havi 990 Ft-tól
Oirecf Plusz és Superpak csomagoknál

akár ingyenes bekötéssel!

Egy elöfizetésen belül max, 4 db beltéri egységet,
ezen belül 2 db rögzitös DVR egységet tudunk biztositani.

Az ingyenes beüzemelést 2 beltéri egységig, ezen belül max, 1 db DVR
egységig tudjuk biztositani a megjelölt csomagoknál!

Aszolgóltotós részleteivel kapcsolatban keressen bennünket o lenti telefonszómokon

Te/emax Távköz/éstechnika
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. Tel.:66/442-755

Mobil: 20/535-4330' 20/236-7170' 20/337-8010

ÁCSONY AKKOR

O ~

--~~
KARÁCSONYI DÍSZEK

DÍ ÁRGYAK, CSOMAGOLÓK
VILÁGÍTÓK, AJÁNDÉKOK
,SSOK MÁS ÉRDEKESSÉG

..,....0 Ft feletti vásárlás esetén
ajá dékkal kedveskedünk!

December 18-én és 24-én is nyitva
8.30-12.00-ig

ét ünnep között a turiban
ALKALMI RUHÁK
nagy választékban

GyomaendrődMikes útFő út sarok (a Narancs Turi mellett)
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Az endrődi katolikus temetők takarí
tását, karbantartását támogathatjuk ado
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébáni
án hivatali időben (munkanapoken S-12),
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé
cért Közhasznú Alapitvány számlájára be
fizetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk:
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet.

Az endrődi templomban, a katolikus
szertartás szerint eltemetett halottak
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint
megemlékezünk halálozási évfordulójuk
napján.

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

t

Köszön~tünket fejezzük ki mindazok
nak, akik Ozv. Makkai Albertné temeté
sén megjelentek és részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni próbálták. Lánya
és családja

"Hangod elszállt, szemed lezárult
fájó beteg szíved nem dobog már
Itt hagytál bennünket drága Édesanyám.
Örök álmodat őrizze béke és nyugalom
Szívünkben élni fogsz, mert szeretünk nagyon."
"Küzdöttél, de már nem bíztál, hát így
búcsúzni sem tudtál, de a szívünkben
míg élünk, örökké élni fogsz.
Hisz csak az hal meg, akit elfelejtenek."

G. (gépész) TÍMÁR LAJOS, volt End
rőd vásártéri lakos, aki az utóbbi időben

Szeged-Tápén lakott, november S-án SS
évesen elhunyt. Temetése november 21-én
volt Tápén. Gyászolja: neje, gyermekei, me
nyei, unokái, dédunokái, rokonai, barátai

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik édesapám Hanyecz
Máté temetésén részt vettek, sírjára koszo
rút, virágot hoztak, osztoztak fájdalmunk
ban. Lánya és családja

ZANYÍK GÉZÁNÉ DÓGI MÁRlA
endrődi lakos 62 éves korában visszaadta
lelkét Teremtőjének. Gyászolja családja

ÖZv. ZÁRDAI BERTALANNÉ
GUBUCZ LENKE újkígyósi lakos SO éves
korában megtért Teremtőjéhez. Temetése
Endrődön volt. Gyászolják rokonai

p. UGRIN BÉLA SJ. endrődi jezsuita
atya, 20 ll. szeptember 25-én hajnali fél
kettőkor a hamiltoni Szent Erzsébet Villá
ban, a szobájában, érte imádkozó emberek
jelenlétében visszaadta lelkét Égi Urának.
Gyászolják rendtársai, az amerikai magyar
hívek és az endrődiek

DlNYA LAJOSNÉ SZMOLA MARGIT,
aki Hunyán élt, SO éves korában az Égi Ha
zába költözött. Gyászolja: lánya, veje, uno
kái és a rokonság

..1tem~dii4. éi4~~:
";fúik 4-~~' ~. ~.
O~étt~~~w-=.

~w.;e<t kv-~~ a~' - .

(fl«kw; tJ~)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK
özv. MAKKAl ALBERTNÉ HOR

NOK KRISZTINA volt hunyai lak()s, nov
ember 5-én SS éves korában az Egi Ha
zába költözött. Temetése Endrődön volt.
Gyászolja: Lánya, lányunokája, unokaveje,
dédunokája és elhunyt testvére gyermekei

Híradásunkban csak azokról ell1/ék<,::iil/k
meg, akiknek közléséhez a hozzátarto::ók hozzá
járultak'

Jobb oldali képek:
Az eredeti fénykép készült 1895-ben. Amerikai elnevezése "Kantin".
A négy Tímár testvér között Dr. Sóczó Ferenc tanár úr nagyapja is ott van.
Zs. Tímár György, Gácsi Teréz és menye az öt unokával, 1907-ben

Bal alsó kép: 1. világháborús katonák. A fénykép beküldője, Koloh
Gábor olvasónk ezt írja: "Innen is csak dédapámat, Poharelecz Já
nost tudom beazonosítani (álló sor, balról második), őket amúgy
az olasz hadszíntérre vezényelték, dédapám is ott esett ell915 no
vemberében:'
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Lndró(Ji Szent Imre búcsú 2011 november 5.

FARKAS MÁTÉ

Kedves vásárlóim!
Téli ajánlataim:

• Adventi gyertyák
• Virágföldek, virágcserepek, ládák
• Műtrágyák, növénytápoki gyomirták
• lánáűrészek, fejszék, ba ták
• Védőruhák, védőkesztyűk, cipők
• Szivattyúk, borkácsgépek, fémfúrók
• Fóliák, zsákok, műanyag rekeszek
• Festékek, hígítók, ecsetek, csempera-

gosztók;
• Titán, Sil icon, purhabok, ragasztók
• Izzó k, elemek, zseblámpák;
• Egér- és patkánymérgek, csapdák
• Befőzéshez üvegek, üvegtetők, tartósítók
• Szegek, csavarok, kéziszerszámok

- o Kutya, macskaeledel
• Kályhák, kandallók, üstök, üstházak, csövek
• Alu létrák, ruhaszárítók, vasalóállványok

Várom kedves vásárlóimat!
Áldott ünnepeket, sikeres új évet!

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,
családi rendezvények lebo
nyolítását klimatizált étter
münkben 70 föig.

Az étterem nyitva
11-21 óráig.

r

PCESZ~1(
Panzió és P,tterem

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

E-maii: feszekpanzio@mail.globonet.hu
www.feszekpanzio.hu

Baráti, csalá~üzleti ren
dezvény lebonyolítását vállal
juk a teljesen klimatizált Híd-

'--'--==-="---__-----'- -----J fö étteremben 160 föig.
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