
XIII. évfolyam 1. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2006. január
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 130 Ft

Újévi köszöntő
Az új év 

kezdetén sze-
retettel kö-
szöntöm Gyo-
m a e n d r ő d 
minden pol-
gárát. Ilyen-
kor mindig 
reményekkel 
és várakozás-
sal tekintünk 
a jövő felé, 
s z á m v e t é s t 
k é s z í t ü n k 
az elmúlt év 
örömteli pil-
lanatairól, és 

felidézzük a legemlékezetesebb történéseket. Ilyenkor látjuk azt, 
hogy hol hibáztunk, mi az amin változtatni kell, és mi az ami siker 
volt az életünkben. Az ember ilyenkor fogadkozik, hogy mit  csi-
nál majd másként az új évben, hiszen mindenki tudja, hogy a jövő 
tőlünk függ. A holnapot mi alakítjuk, mi tehetjük szebbé, jobbá az 
elkövetkező napokat, hónapokat.

 Mindenki ugyanazt szeretné: egy biztonságos, kiszámítható, 
boldog életet, melynek megteremtéséhez változásra van szükség, 
a fiataloknak munkára, saját otthonra, a szüleiknek anyagi bizton-
ságra, a nagyszülőknek emberhez méltó életkörülményekre, me-
lyet hosszú évek kemény munkája után megérdemelnek. A mi fe-
lelősségünk, hogy ezek a célok, mikor és hogyan valósulnak meg, 
milyen feltételek alakulnak ki.

 2006 a változás éve lehet, ha mindannyian akarjuk. Ehhez 
azonban összefogásra, kitartásra és nagy lelkierőre van szükség, 
gyűlölködés helyett emberi szóra, hangzatos szólamok helyett tet-
tekre.

Kívánom, hogy az új évben is maradjon annyi melegség a szí-
vekben, amely kitart a következő évig. A világ rohanó zajában is 
figyeljünk egymásra, a szeretet, a béke és a nyugalom töltse be ott-
honaikat!

Hozzon az új esztendő olyan változást mindenki életébe, amely 
boldogabbá, eredményesebbé teszi mindennapjaikat!

Eredményekben gazdag, boldog újesztendőt kívánok!    

Domokos László
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

ÁRPÁD imája a honfoglaláskor

(részlet Győrffy Rózsa: 
„Attilától Árpádig” című munkájából)

Boldog Isten nézz ránk a magas egekből,
Áraszd ránk mosolyod fénylő napszemedből.
Nemzetek Istene! Áldd meg ezt a földet!
Magyarok Istene! Tarts meg itt bennünket!
Évezredeken át, áldd meg életünket,
Viharban és vészben oltalmazz meg minket!
Adj szívünkbe békét, derűs boldogságot.
Ne érezzük soha a hontalanságot.
Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,
Ez legyen örökre a mi Szent országunk.
Legyen minden magyar a Te fény gyermeked,
Pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted.
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hogy miről döntött a Képviselő-testület 
2005. év utolsó testületi ülésén

Már hagyománynak számít, hogy az év utolsó testületi ülése 
kihelyezett ülés. Az elmúlt évek során egy-egy óvoda-üzemeltető 
adott helyet és látta vendégül a testület tagjait. Idén a Blaha úti 
óvoda volt a vendéglátó. Az ülés fél órával korábban kezdődött 
a megszokottnál, így a képviselőknek lehetősége volt az óvodá-
sok által előadott betlehemes játékot megnézni, ami igen nagy 
élményt nyújtott mindnyájunknak. A kis óvodások a kort idéző 
jelmezben, nagy lelkesedéssel adták elő a 2000 évvel ezelőtt tör-
ténteket.

A december 22-i testületi ülést megtisztelte országgyűlési kép-
viselőnk Domokos László, és jelen volt Földesi Zoltán országgyű-
lési képviselő úr is, mindketten az ülést követően megköszönték 
a polgármester és a képviselőtestület éves munkáját.

Autóbusz jegyáremelés: A teljes árú havi bérlet 2500 Ft, a ne-
gyedéves  teljes árú bérlet 7.500 Ft , 4 havi teljes árú bérlet10.000Ft 
január elsejétől. A fenti árak 5,35%-os áremelést tartalmaznak. A 
vonaljegy, a kedvezményes havi, és negyedéves és 4 havi bérletek 
árai nem változtak.

Ivóvíz díjak díjemelése: 4,5%. A csatornadíjak kategória válto-
zás miatt csökkennek,

132. 6Ft/ köbméter lesz a díjtétel január 1-től.
Városi Gondozási Központ térítési díj változásai: (a díjtétele-

lek 9-16 %között nőnek).
Idősek és Fogyatékosok nappali Klubja: reggeli: 166 Ft, ebéd: 

467 Ft.
Idősek Otthona: napi 1480 Ft, havi 44.400 Ft. Az emelt szintű 

ellátás: 1630 Ft/nap, 48.900 FT/hó a Blaha és Mirhóháti u. 5-ben. 
A Mirhóháti út 8-ban napi 1700 Ft, 51.000 FT/hó.

Idősek Átmeneti Otthona: napi 1480 Ft, havi 44.400 Ft.
Házi segítségnyújtás óradíja: 380 Ft. Az ebéd házhozszállítás 

intézményi térítési díja: 95 Ft.
Támogató szolgálat személyi segítő óradíja: 165 Ft, szállítási 

díj: 66 Ft/km.
Egyszeri beköltözési hozzájárulás:
Mirhóháti u. 1-5, és Rózsakert Idősek Otthona Blaha u 2-6: 

egyágyas 1,4 millió Ft, egyágyas, közös vizesblokkal(2 fős) 1 mil-

lió Ft, kétágyas 700 ezer forint.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8: Földszint: egy-

ágyas, teakonyhás: 2 millió forint, kétágyas, teakonyha nélkül: 1,1 
millió forint, kétágyas, teakonyhás:1,2 millió forint.

Emelet: egyágyas, teakonyhás:1,8 millió forint, kétágyas, 
teakonyha nélküli 1 millió forint, kétágyas, teakonyhás 1millió 
egyszázötvenezer forint.

Mezőőri járulék mértékének emelése: A 2 ha alatti földterület 
után a mezőőri járulék összege 400 Ft/év, egyéb esetben: 200 fo-
rint/ha/év.

Gyomaszolg Ipari Park Kft tevékenységi díjtételének emelése: 
szilárd hulladékgyűjtés: 5%, parkgondozás 5%, temetői szolgál-
tatás 5%.

Pályázati kiírás a Városi Zene- és Művészeti Iskola igazgatói 
állására: a jelenlegi igazgató megbízatása 2006. augusztus 15-én 
lejár, ezért a pályázati kiírást az Oktatási Minisztérium hivatalos 
lapjában közzé kell tenni.

Kis Bálint Általános Iskola által működtetett napközi konyha 
technikai létszámát 2 fővel csökkenti, és egy főnél a részmunka-
időt 2 órával csökkenti 2006. évben.

Járóbeteg gyógytorna tevékenység új telephelye: Hősök út 51-
ben lesz.

Értékesítésre  meghirdetésre kerül a Fő út 5. szám alatti ingat-
lan. A minimum bruttó vételár 4 millió forint, az árversenyt az 
nyeri aki a legmagasabb árat ajálja, illetve fizeti.

Gyomaendrőd város belterületén kiépítésre kerül „Kijelölt 
gyalogos átkelőhely”:

Blaha Lujza út és Dózsa György utca kereszteződés (Gyógy-
szertár és óvoda előtt)

Hősök út és Kossuth út kereszteződésben.
Lekerült a napirendről a Népliget utcában kialakítandó busz-

megálló, buszforduló, és személygépkocsi parkoló témája (remél-
hetőleg végleg lekerül ez a kérelem, nagy kár lenne a liget klímáját 
szennyezni).

Liget Fürdő folyamatos működéséhez, az ez évi pénzügyi kö-
telezettségeinek teljesítéséhez újabb 18 millió forint működési 
pénzeszköz átadását kérte az ügyvezető és javasolta az alpolgár-
mester, aki egyben a Ligetfürdő Felügyelő Bizottságának elnöke 
is. Ez az összeg az idei költségvetésben a fürdő működési támoga-
tásra megtervezett 50 millió forint feletti összeg! A testület több-
ségében támogatta a kérelmet.

Császárné Gyuricza Éva
képviselő

Klubunk 1992 óta működik, bírósági bejegyzése 1997-ben tör-
tént, 1999. december 27. óta közhasznú. Taglétszámunk: 56 fő.

Klubunk célja:
Elősegíteni a betegek képzését, nevelését, támogatni a cukorbe-

tegek ügyét szolgáló társadalmi, egészségügyi tevékenységeket.
Elősegíteni a diabétesz gondozás színvonalának és hatékony-

ságának emelését, a későbbi szövődmények kialakulásának meg-
előzését.

Részt venni a cukorbetegség megelőzésével kapcsolatos egész-
ségnevelő, felvilágosító munkában.

A tagok és az érdeklődő kívülállók számára minden lehetőséget 
és segítséget biztosítani annak érdekében, hogy a társadalom teljes 
értékű tagjai lehessenek a cukorbetegek.

Pénzügyi beszámoló: 

Bevételek:
Maradvány 2003 – ról    130.544 Ft
Tagdíj       67.200 „
Önkormányzati támogatás     40.000 „
SZJA  1%       36.880 „
Kamat         5.973 „
Ö S S Z E S E N :     280.597Ft

Kiadások:
Terembérlet       14.000 Ft
MACOSZ tagdíj         2.000 „
Diabetes újság előfizetés     10.080 „
Számlavezetési díj         4.722 „
Virág, sírcsokrok        7.860 „
Postaköltség          3.380 „
Nyomtatvány, irodaszer       3.533 „
Bélyegző készíttetés         2.470 „
Betegoktatás         4.900 „
Útiköltség térítés        21.019 „
Vércukormérő készülékhez elemcsere       2.470 „
Cukorbeteg találkozó        12.000 „
Diétás bemutatókhoz anyag, étkezési költség    24.822 „
Ö S S Z E S E N:      113.256 Ft

MARADVÁNY     167.341 FT

Az Önkormányzati Civil Alapból nyert 40.000 forint támoga-
tást a jászárokszállási betegtalálkozóra, szakmai továbbképzésre, 
szaklapra, orvosi útiköltségre fordítottuk. 

A felajánlott és átutalt SZJA 1 %-on szakirodalmat vettünk.

Gellainé Tuboly Zsuzsanna elnök

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
CUKORBETEGEK GYOMAENDRŐDI KLUBJA 2004. ÉV
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Hazánk deviza adóssága eléri a bruttó hazai termék 30-35 
százalékát, vagyis 40 milliárd Eurót. 

Leminősítette Magyarország adósságkockázati- besorolását 
a legnagyobb hitelminősítő intézet, így teljesen valószínűtlen az 
Euró bevezetésének 2010-es dátuma. „A magyar költségvetési 
politika elvesztette hitelét, a hiány óriási” fogalmaztak az intézet 
vezetői.

Január 1-jétől nemzeti vízum
Románia, Horvátország, Ukrajna, valamint Szerbia és Montenegró 

állampolgárai 2006. január 1-jétől igényelhetnek speciális tartózkodási 
vízumot. A speciális vízumot a fenti 4 ország azon állampolgárai igé-
nyelhetik, akik a magyar nyelv megőrzése, ápolása, kulturális, nemze-
ti identitásuk megőrzése, családi kapcsolatuk erősítése, illetve tanulás 
– kivéve a felsőoktatást – céljából érkeznek Magyarországra. A vízum 
többszöri beutazásra jogosít, és 90 napnál hosszabb tartózkodást tesz 
lehetővé.

A Golf-áram lelassulása nyomán mini jégkorszak fenyeget-
heti Nyugat-Európát. A vizsgálati eredmények arra utalnak, 
hogy az Európa partjaihoz meleg vizet szállító áramlás valóban 
lassul. Brit óceánkutatók mérései szerint az 1957-ben, 1981-ben 
és 1992-ben felvett adatokhoz képest az észak felé haladó meleg 
víz mennyisége 30%-kal csökkent. Más kutatásokból az is kide-
rül, hogy a lassulás 1992 és 1998 következett be.

A városban idén került először megrendezésre az „Idősek 
karácsonya”. Talán az adta az apropót, hogy a város elnyerte az 
„Idősbarát Önkormányzat” elismerést, és ezt is illett megünne-
pelni. Sokan elmentek december 21-én a gyomai Művelődési 
Házba, ahol kedves fogadtatáson túl kávéval, mézeskalács an-
gyalkával és színvonalas műsorral lehetett múlatni az időt. A 
műsor szervezői a Gondozási Központ dolgozói és vezetői vol-
tak.

Közel 3 ezer hazai kutató írta alá azt a nyílt levelet, amelyet 
Kertész János akadémikus intézett a miniszterelnökhöz, a ha-
zai alapkutatások pénzügyi ellehetetlenülésének megállításáért. 
„Immár nem a fejlesztés, hanem az életben maradás a kérdés”.

Kazahsztánban a szavazatok 91%-ának megszerzésével a 
16 éve hivatalban lévő államfő újabb 7 évre meghosszabbította 
mandátumát. 

Esztergomban tíz Kárpát-medencei magyar polgármester és két európai 
parlamenti képviselő írta alá a Héthatár, Határon Átnyúló Önkormányzati 
Szövetség a Kárpát-medencében nevet viselő egyesület alapító okiratát. 

Gyomaendrőd város Cigány kisebbségi Önkormányzata de-
cember 14-én „Fenyőünnepélyt,” december 19-én a Német Ki-
sebbségi Önkormányzattal együtt „Kisebbségi Napot” rendezett.  
Az ünnepségen a gyerekek és felnőttek jól érezték magukat, a 
műsort a Napsugár Óvoda és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 
Iskola tanulói adták.

Átadásra került az M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza és 
Szeged közötti 45,7 km hosszú szakasza.

Ismét földért életjáradékot program: Januártól köthetik meg a szer-
ződéseket a nemzeti Földalapkezelő Szervezettel (NFA) a negyedik 
földért életjáradékot programba felajánlott földek tulajdonosai. A ko-
rábbi programokhoz képest változást jelent, hogy a befogadható föld-
terület nagysága egy és húsz hektár között lehet, értéke nem haladhatja 
meg a hárommillió forintot. 2006-tól az 55 éves korban nyugdíjba vo-
nulók is felajánlhatják földjüket. 

A Kincs az Életed Alapítvány a rászoruló gyermekek Miku-
lás ünnepségét szűk körben tartotta meg. A gyermekek nagyon 
örültek az élő „igazi” Mikulásnak. Meghatóan szépen köszöntöt-
ték verssel, énekkel, és nagyon örültek a sok-sok ajándéknak.

Pár nappal később ismét ünnepeltek, akkor karácsonyi mű-
sorral köszönték meg a Templárius Alapítvány és a Karitász ka-
rácsonyi ajándékait.

A Magyar Vöröskereszt 
Gyomaendrődi Területi Szervezetének hírei

2005. december 3-án a Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi 
Szervezete a többszörös véradói és önkéntes donorszervezői ré-
szére a Véradók Napja alkalmából ünnepséget szervezett.

Az ünnepség keretében köszöntöttük Ádám Józsfné önkén-
tesünket, aki a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségétől a 
KIVÁLÓ VÉRADÓSZERVEZŐ kitüntetést kapta, amelyet a 
megyei ünnepségen Dr. Morzsányi Éva tőtitkártól vehetett át. 
Önkéntesünk több mint 15 éve segíti eredményes véradószer-
vezői munkánkat.

Palyo Mihály a 200., Tandi Imre László a 120., Giricz La-
jos, Oláh István és Udvari Antal a 110. véradásért vehette át a 
TÖBBSZÖRÖS VÉRADÓ-nak járó kitüntetést.

A fentieken túl még 66 önkéntes véradónk érkezett el a 10.-
75. véradásához, melynek elismeréseként ünnepségeken vehetik 
át a méltó elismeréseiket.

Ezúton is köszöntjük az összes véradóinkat, akik már koráb-
ban kapták, vagy majd kapják meg kitüntetéseiket.

Külön is üdvözöljük az év első véradóit, azokat a fiatalokat, 
akik leküzdötték félelmeiket, s önként jelentkeztek véradásra, 
hogy így segítsenek azzal, ami mindnyájunknak az életet jelenti, 
a vérükkel.

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének titkára 
és Ugrinné Dr. Katona Klára – szervezetünk elnöke – adta át a 
véradóknak a kitüntetést.

2005. év folyamán városunkban 15 alkalommal szerveztünk 
véradást, ahol 790 donor jelentkezett, akikből 47 személy első 
alkalommal jelentkezett véradásra.

Szervezetünk működési területének 5 településén (Gyoma-
endrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Csárdaszállás, Hunya) 33 alka-
lommal volt váradás, ahol 1548 donor jelentkezett véradásra, 
akikből 86 személy első alkalommal. 

Ezt az eredményes szervezőmunkát mintegy 20 fős önkéntes 
csapat segítette.

Minden véradónak, donorszervezőnek köszönöm az önzet-
len, segítőkész munkát.

Megköszönöm mindazok eddigi segítségét, akik életkoruk, 
vagy egészségi állapotuk miatt a jövőben nem tudják folytatni 
eddig áldásos önkéntes véradói pályájukat. Mindannyijuknak jó 
egészséget és sok sikert kívánok a következő évek során. 

Városunkban és a környező településeken is a nyári bősé-
ges esőzések miatti belvízkárok keletkeztek. Ezen károk enyhí-
tésében a Magyar Vöröskereszt is rész vállalt.

A szervezetünkhöz érkezet felajánlásokból Csárdaszállás 45, 
Gyomaendrőd 31, Dévaványa 18 családjának tudtunk káreny-
hítés címén segíteni. Minden településen a helyi önkormányzat 
segítségével és támogatásával és az önkéntes segítőink aktív köz-
reműködésével szerveztük meg az adományok kiosztását. Az 
eddig kiosztott adományok értéke: 1millió 736 ezer forint. 

Ezúton üdvözlöm a vöröskereszt szervezeteink minden tag-
ját, véradóinkat, az adományozókat, akik támogatásukkal, vagy 
bármilyen más formában segítették a 2005. évi eredményeink 
megszületését. Mindnyájuknak jó egészséget, eredményes új 
esztendőt kívánok:.

Kurilla Jánosné területi vezető Gyomaendrőd

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület lelkes kis csapata közös va-
csorán, jó hangulatban búcsúztatta az óévet, hagyományaihoz 
híven. Farkasinszki Sándor elnök köszöntötte a tagokat és a 
meghívott vendégeket, elsőként Iványi László plébános urat, és 
a képviselő testület 3 tagját.

Hírek innen-onnan és házunk tájáról



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

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

Tímár Máté
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Író, újságíró, szerkesztő, 
parasztcsaládból származott.

1926-ban Debrecenben 
szerzett tanítói oklevelet. 
1927-1939-ig falusi iskolák-
ban tanított, többek között 
a Komádihoz tartozó Dobai 
pusztán. 1935 októberében 
a közeli Biharugrán élő Szabó 
Pál íróval megindították Ko-
mádiban a KELET NÉPE című 
folyóiratot. Rendszeresen írt 
cikkeket, főként parasztkér-
désekről a MAGYAR ÉLET és 
a MAGYAR ÚT folyóiratokban. 
Részt vett a népi írók mozgal-

mában, a vitákban és a találkozókon.
Írói, publicisztikai kibontakozása az 1930-as években ös-

szefonódott az éledő népi irodalomnak azzal a legszikrázóbb 
pólusával, mely Biharugra, Vésztő, Komádi Balmazújváros vi-
dékén támadt. Szabó Pál, Sinka István, Veres Péter körében 
tűnt fel.

A falvak, a puszták életét, a paraszti tehetségek kiemelke-
désének és visszahullásának változatait ábrázolják első regé-
nyei: a Bolondbomga (1941), Mezei füst (1943). Írói karaktere 
már ezekben a művekben is felismerhető: jól szerkesztett, ára-
dó mesélőkedv, szociális elkötelezettség ösztönös, de meg-
bízható emberismeret, és a székely góbé humorral rokon derű 
jellemzi. 1945-46-ban a fővárosban élt, a Magyar Parasztszö-
vetség Művelődési Osztályát vezette, és a Magyar Paraszt Élet 
című hetilapot szerkesztette. Később, 1947-ig nem jelenhet-
tek meg írásai…. 1947-től visszatért a Tiszántúlra, napszámos-
ként, kubikusként kereste meg kenyerét…. 1957-ben jelent 
meg a Jehova tanúja című regénye, melyet többek között no-
velláskötetek is követnek, mint pld. a Szentjánosbogár (1958), 
a Sötétből világosba (1966). Több ifjúsági regényt is írt: A 
tüskebokor kivirágzik, (1960), Eltűnik a vajdakincs (1962), Ne 
reszkess apafej (1966). 

1960-ban Dunaújvárosba költözött, hogy a város társadal-
mának történetét megírja, de ebben betegsége s halála meg-
akadályozta. (Részletek, jegyzetek kéziratban maradtak.)

1962-ben írói munkásságát József Attila díjjal ismerték el 
Róla szóló írások: Sinka István: Barsi Dénes, Tatay Sándor: 

Búcsú Barsi Dénestől (Élet és Irodalom 1968. 2.)

A Vésztő-Mágori Szoborparkban 1988. október 3-án ha-
gyományosan, ünnepség keretében leplezték le Barsi Dénes 
szobrát, Varga Géza Derkovits-ösztöndíjas szobrász készítette, 
avató beszédet Gyulavári Pál mondott. 

BARSI DÉNES 
(eredeti néven: Harcsa Dénes)

1905. július 7. Jóka-
1968.január 4. Dunaújváros

Kedves vásárlóim!
téli ajánlataim:

Kandallók, kályhák, kályhacsövek
olajradiátorok, hősugárzók
hólapátok, kéziszerszámok
védőkesztyűk, gumicsizmák, fóliák
zománcos üstök, üstházak
húsdarálók, kések, bárdok
disznópörkölők, üstház melegítők
láncfűrészek, balták, fejszék
futó- és középszőnyegek
fürdőszoba szőnyeg, viaszos vászon
adveni és díszgyertyák
karácsonyi ajándéktárgyak:
hajszárítók, elektromos borotvák
kávéfőzők, kenyérpirítók, ruhaszárítók
vasalók, fúrógépek

Boldog kakrácsonyi ünnepet, és sikeres új 
évet kívánok minden vásárlómnak:

FARKAS MÁTÉ 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mobil: 06 20 451 1944
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A gyomaendrődi keresztény-
demokraták december 16-án tar-
tották már hagyományos adventi-
karácsonyi ünnepségüket.

Az összejövetel családias volt, 
együtt ünnepeltek meghívott ven-
dégeikkel: Tímár Mihály és Iványi 
László plébános atyákkal és Do-
mokos László képviselővel.

Az ünnepség meghitt műsor-
ral kezdődött. Elsőként Császárné 
Gyuricza Éva üdvözölte a megje-
lenteket. Köszöntő szavaiban kö-
szöntötte a tagokat, akik a ködös 
adventi estén eljöttek, hogy együtt 
tölthessenek néhány meghitt órát. 
Visszaemlékezett a régi adventi 
időkre, amikor reggel sokan men-
tek a hajnali misére. A roráték kü-
lönleges hangulata, a decemberi 
virradatok, a hajnal derengése, 
mind hozzátartozott a karácsony-
várás hangulatához…

„Most, a rohanó világunkban 
legalább az adventi időben jó len-
ne elfelejteni a mindennapi csata-
zajt, és a belső békét megteremteni 
magunkban. Ehhez az mindenkép-
pen kell, hogy próbáljunk meg 
csak befelé figyelni, számot vetni a 
történtekkel, megbocsátani mind-
azoknak, akik megbántottak ben-
nünket, bocsánatot kérni azoktól, 
akiket mi megbántottunk, és így 
megtisztult szívvel engedjük meg-
születni a Megváltót bennünk, a 
szívünkben. A mai este hangula-
ta, az együtt eltöltött órák hozzák 
meg ezt az ajándékot nekünk, akik 
most együtt vagyunk..”

Maczkó Mária gyönyörűséges 
énekhangján, adventi énekekkel 
ajándékozta meg (kazettáról) a 
jelenlévőket: Óh jöjj, ó jöjj, Üdvö-
zítő…. Az éneket követően állva 
hallgattuk végig a Szentírás kará-
csonyi üzenetét, Ungvölgyi János 
felolvasásában. 

„Ne féljetek” címmel Polányi 
Éva magyartanárnő mondta el sa-
ját írását, ezt követően Bela Gréta 
gyönyörű hegedűjátéka követke-
zett, majd a 7 éves Kovács Szávitri 
Virág mondta el: Jakab mester ka-
rácsonya című mesét. Végül Márai 
Sándor: Mennyből az angyal c. 
versét elszavalta Polányi Éva vers-
mondó. 

Az ünnepség befejezése előtt 
Domokos László áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket kívánt a je-
lenlévőknek.

A gyerekek közben meggyúj-
tották a karácsonyfa gyertyáit, 
valamint az asztalokon lévő gyer-
tyákat, és elkezdődött a közös 
karácsonyi éneklés: Mennyből 
az angyal…, Pásztorok, pászto-
rok.., Fel nagy örömre, mert szü-
letet…, Dicsőség mennybe az 
Istennek, békesség a földön az 
embernek…, ének közben lassan 
a terem lápmái is kigyulladtak, és 
beköszöntött a fény….

Boldog Karácsonnyal köszön-
töttük és üdvözöltük egymást 
őszintén, szeretettel. 

Császárné Gyuricza Éva

Karácsonyvárás advent estéjén Karácsony 2005

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában a téli szünet előtt karácsonyi műsort 
tartottak. Minden osztály kivette a részét a szavalatokból, pásztorjátékból, színjáték-
ból. Az ünnep végén következett a nagy iskolai karácsonyfán a gyertyagyújtás.

Szenteste, az éjféli mise előtt a hittanos gyerekek az endrődi templomban karácso-
nyi pásztorjátékot adtak elő. Külön dícsérendő, hogy e késői időpontban is eljöttek, 
volt aki betegen is.

Hunyán, Szenteste, az esti mise előtt az iskolások karácsonyi műsorral örvendez-
tették meg a község lakóit a zsúfolásig megtelt templomban. A gyerekeket az iskola 
pedagógusai és a hitoktató tanította be.
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JANUÁRI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor, és 17 órakor. Hétköznap reggel fél 8-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
január 8-án és 22-én vasárnap  fél 12-kor.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szombaton este 5-kor. 
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise. 

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 17 órakor, 

hétfőn reggel 8-kor. 
Szombaton 17 órakor vasárnapi előesti mise. 

JANUÁRI ÜNNEPEK
  1. vasárnap:  Újév, Szűz Mária, Isten Anyja
  2. hétfő:  Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
  3. kedd:  Jézus Szent Neve
  7. szombat:  Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
  8. vasárnap:  Vízkereszt
  9. hétfő:  Urunk megkeresztelkedése
13. péntek:  Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító
15. vasárnap:   Évközi 2. vasárnap
17. kedd:  Szent Anta apát
18. szerda:  Árpád-házi Szent Margit szűz
20. péntek:  Szent Fábián pápa és Szent Sebestyén vértanúk
21. szombat:  Szent Ágnes szűz, vértanú
22. vasárnap:  Évközi 3. vasárnap
24. kedd:  Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító
25. szerda:  Szent Pál apostol megtérése
26. csütörtök:  Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök
28. szombat:  Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító
29. vasárnap:  Évközi 4. vasárnap
31. kedd:  Bosco Szent János áldozópap

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László plébános

Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

Kedves Testvérek!

A 2006. esztendő különleges évfordulók 
ideje nemzetünk történelmében. Október 
23-án, Kapisztrán Szent János ünnepén az 
1956-os forradalom és szabadságharc ötven 
éves évfordulójára emlékezünk. De emlé-
kezünk a nándorfehérvári diadal 550 éves 
évfordulójára is, arra a győzelemre, amelyet 
II. Mohamed szultán támadó hadseregé-
vel szemben Hunyadi János és Kapisztrán 
Szent János buzdítására a hazája védelmé-
ben összefogó keresztény nép aratott. Sok 
más évforduló mellett főleg ez a két nagy 
esemény indít minket arra, hogy a 2006. 
évre imaévet hirdessünk a nemzet lelki 
megújulásáért.

Nemzetünk nagyon nagy bajban van, 
csak Isten irgalma menthet meg minket. 
Ránk telepszik az elmúlt évszázadok és 
évtizedek tragédiáinak és kudarcainak so-
rozata. Vérengzések és megaláztatások. 
Bizalmatlanság nemzetünkön belül, az ös-
szetartás drámai hiánya: olyan seb, amely 
Mohácsot hozott ránk, olyan seb, amely 
máig nem gyógyult be. Súlyosan nehezedik 
ránk a reménytelenség bűne és a csüggedés 
kísértése is. A térség országainál jóval ko-
rábban kezdődött nálunk a gyermekellenes 
magatartás. A hatalom bár jólétet nem tu-
dott biztosítani, de megengedte az abor-
tuszt, amelyet keresztények is tömegesen 
elkövettek. Így mintegy hatmillió magyar 
nem születhetett meg.

Az 1956-os forradalom bukása után 
sokan a hétköznapi önzésbe menekültek, a 
dicstelennek és reménytelennek érzett jövő 
elől. Kezdődött a négy fal közötti kényelmes 
élet, amelynek nincsen távlata. Kezdődött a 
nagy közös dolgokban való tehetetlenség 
érzése, amely elől a puszta magánéletbe 
menekül az ember. Sok hívő ember is kétel-
kedik abban, hogy lehet ma keresztényként 
élni. És kezdődtek vagy folytatódtak XX. 

századi történelmünk tragédiái után a nagy 
elhallgatások is. Egyre több volt az olyan 
dolog, amiről nem volt szabad hangosan 
beszélni. És gyűlt társadalmunkban a bizal-
matlanság, a keserűség, a sérelmek emléke 
és a félelem. A hétköznapi élet látszólagos 
nyugalma mindezeknek az elhallgatásán 
épült. Az utóbbi másfél évtizedben meg-
éreztük a szabadság ízét, de ez az időszak 
is hozott sok csalódást, felvetette, de nem 
válaszolta meg az igazságosság kérdését, a 
teljes igazságosságét, amely a gyengét védi. 
Ma is hordozzuk népünk életének lelki 
sebeit. Sokunk életét a szétszórtság, a re-
ménytelenség, a pillanatnyi előnyöket kere-
ső anyagiasság és karrierizmus, a jövőtlen-
ség érzése és a depresszió jellemzi. Nehezen 
jutunk átfogó, derűs életszemléletre. Alig 
érezzük a jövő vonzását és ígéretét. Nem 
csupán anyagi nehézségek, a családok életét 
megnehezítő külső körülmények, hanem 
gyakran ez a jövőtlen gondolkodás is okoz-
za, hogy nemzetünk lélekszáma rohamosan 
csökken, hogy népesedési összeomlásnak 
nézünk elébe.

Jézus azonban nem csüggedésre, hanem 
reménységre hívott meg minket. Isten színe 
előtt minden ember élete és az egyes nem-
zetek élete is igazi érték. A Teremtő terve 
szerint jöttek létre a nemzetek. Történelmi 
tapasztalataik, az élet nehézségeit megolda-
ni képes sajátos zsenialitásuk, kultúrájuk 
egyéni és megismételhetetlen gazdagsága 
értéket jelent az egész emberiség számára, és 
kedves a teremtő Isten előtt. A mai nemze-
dékre is nagy felelősség hárul, amikor ezt az 
örökséget hordozza. Ez az Isten színe előtti 
önbecsülés egyben a többi népek iránti tisz-
teletünk alapja is. Felülemelkedve minden 
elmúlt szörnyűségen, bűnön és szenvedé-
sen, tudjunk Isten előtt bűnbánatot tartani 
és őszinte szívvel, emelkedett nagylelkűség-
gel másoknak megbocsátani. Így léphetünk 
valódi közösségbe az irgalmas Istennel, 

hiszen ahogyan Isten szolgája II. János Pál 
pápa tanítja, az Isteni Irgalmasság ad re-
ményt, hogy a bűn és a gonoszság mégsem 
okozza vesztét az egész emberiségnek.

Imádkozzunk hát ebben az évben egyé-
nileg és közösségileg is a magyarság lelki 
megújulásáért. Kérjük a Magyarok Nagy-
asszonyának közbenjárását családjainkért, 
hogy nagylelkű szeretettel fogadják a gyer-
mekeket, és mindnyájan áldozatkész segítői 
legyünk azoknak, akik bármilyen körülmé-
nyek között elfogadják a születendő emberi 
életet. A Boldogságos Szűz járjon közben 
értünk, hogy figyelmes szeretettel fordul-
junk az idősek és a betegek felé, hogy senki-
nek ne kelljen egy végigdolgozott élet után 
vagy betegsége terhét hordozva magányt és 
szükséget szenvednie. Aki az időseket meg-
becsüli, saját méltóságát és jövőjét becsüli 
meg. Szűz Mária mint a Betegek Gyógyí-
tója járjon közben betegeinkért és mind-
azokért, akik gyógyításukért és ápolásukért 
fáradoznak. Szűz Mária mint a Bölcsesség 
Széke pártfogója az iskoláknak és az okta-
tásnak is. Kérjük támogatását, hogy hazai 
oktatásunk és nevelésünk minél több fiatalt 
elvezessen az igazság megismerésére és az 
igaz emberségre. Ezért vállal Egyházunk 
minden áldozatot, hogy katolikus szellemű 
iskolákat tartson fenn. Mindnyájunk köte-
lessége, hogy Krisztus hitében az evangéli-
umi erkölcs szerint teljes emberségre nevel-
jük a fiatalokat.

Az ember ugyanis nem puszta termelő 
vagy fogyasztó, nem egyik tétele csupán a 
társadalom működésének, hanem egyetlen 
igazi célja. Ezért kell minden közös igye-
kezetnek és tervezésnek az ember igazi és 
teljes boldogulására irányulnia. Ennek a 
nagy ügynek az előmozdításában vegyük 
ki a részünket imádságunkkal, de egyéni és 
közösségi tevékenységünkkel is.

Vegyünk részt személyesen vagy imád-
ságban a jövő év nagy lelki eseményeiben, 

Imaév meghirdetése a nemzet lelki megújulásáért
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január 15-én a Szent Margit tiszteletére rendezett közös engesztelő 
szentmisén, Szent István király ünnepén a Szent Jobb körmeneten, 
október 17-20-ig a fatimai nemzeti zarándoklaton, és más közös 
zarándoklatainkon hazánk és a szomszédos országok kegyhelyein. 
Egyházmegyéink programját az imaévre külön körlevelek fogják 
közölni. Plébániáinkon ajánljuk fel a közös litániákat, rózsafü-
zér imádságokat és más könyörgéseket erre a szándékra. Havonta 
egyszer tartsunk minden plébánián engesztelő szentségimádást a 
családok megújulásáért és a születendő gyermekekért. Kérjük Isten 
irgalmát hazánkra és népünkre. Kérjük, hogy szabadítson meg min-
ket azoktól az új veszedelmektől, amelyek a jelenben és a jövőben 
hitünket és életünket fenyegetik. Kérjük a Magyarok Nagyasszonya 
és a magyar szentek közbenjárását nemzetünk lelki megújulásáért, 
hogy a magyarság Európa népei számára a megbékélés, bizakodás 
és a keresztény hitben elfogadott valódi emberi értékek közvetítője 
legyen.

Irgalmas Istenünk!

Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk 
tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért 
engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a 
mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállat tökéletes engesztelő 
áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk, által terjesztjük 
eléd kérésünket, az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő 
imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és bol-
dogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Arpádházi Szent 
Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, 
hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden 
élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy 
elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk tör-
lesztéséhez. Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint 
megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszony-
nak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat 
és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz 
Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit 
cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismer-
jék bűneiket és többé ne vétkezzenek.

Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden em-
ber vétkeiért is.

Azokért és azok helyett:

akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és 
nem is akarnak ismerni Téged - Kérünk Téged hallgass meg 
minket
akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trá-
gár módon káromolnak -
akiknek a test, a pénz, az alkohol és a kábítószer az istenük -
akik házasságtörésben élnek -
akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándéko-
zod a házasságukat -
akik magzatgyilkosságot követnek el -
akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják 
akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek -
akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, ki-
használnak, üldöznek -
akik mások életére törnek -
akik önkezükkel vetnek véget életüknek -
akik Egyházadat megvetik, és akik a sátánt szolgálják.
Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és 
mulasztásaiért!
Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszent-
ségben megbántanak.
Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk!
Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk!
Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, 
Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemei-
ért!

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség

Budapest, 2006. január 1.
Magyar Katolikus Püspöki Kar
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Adományvonal
- segítség a katolikus iskoláknak –

06/81/31-32-33 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizalommal fordul min-

den jóakaratú emberhez, hogy havonta legalább egy alkalommal 
hívja fel emelt díjas telefonvonalunkat, mert azzal a katolikus isko-
laügyet támogatja.

Nem többet, csak annyit, 
mint a többinek

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola nevelői és a szülők kép-
viselői is részt vettek a békés demonstráción 2005. december 16-án 
Budapesten. 

Jó volt látni, hogy a magyar oktatásért, a magyar egyházért men-
nyien aggódnak. 

Tiltakoztunk a diszkrimináció ellen. Nem kérünk többet, csak an-
nyit, mint amennyit az önkormányzati iskolák kapnak!

Mi és a tanulók szülei is adófizető állampolgárok vagyunk, akkor 
egyformán kapjunk a közös „kalapból”- hiszen közfeladatot látunk el, 
még akkor is, ha ezt sokan nem jó szemmel nézik.

A mi iskolánk működőképes, és reméljük a jövőben is az lesz. Ezt 
sok áldozatos munkával és ésszerű, következetes takarékossággal 
biztosítjuk!

A tüntetés az egész magyar oktatásért is szólt!

Kedves Szülők!
Lassan közeledik az iskolaválasztás a leendő első osztályosok-

nak. A katolikus iskola is felkínálja a szülőknek a lehetőségeit.
Gondolják meg a Kedves Szülők, hogy hová íratják gyerme-

keiket!
Az egyházi iskola igen jól felszerelt, szép tágas tantermeink 

vannak. Van egy 300 m²-es tornaterem, ami színházteremnek is 
használható. Van szép színpadunk is, ahol szerepelhetnek és szó-
rakozhatnak tanulóink.

A tágas udvar biztosítja a szabad levegőn való tartózkodás min-
den feltételét minden időben.

A leendő első osztályosok számára elsődleges feladat az írni, 
olvasni, számolni tanulás, de emellett lehetőségük van a szabad-
idő tartalmas eltöltésére is.

A következő délutáni fakultatív foglalkozások közül választhat-
nak: idegen nyelv, angol és német, tánc, néptánc, moderntánc, 
emeltszintű matematika, külön torna, játékos számítógép-isme-
retek, de van még zeneoktatás, színjátszás, kézműves szakkör és 
labdajátékok is.

Ezek egy részét beépítjük a délelőtti munkába.
A távol lakó tanulóinkat az iskolabusz ingyen hozza és viszi, 

ami napközben több időpontban közlekedik.
Az iskolában az étkezés  megoldott, de van délutáni napközi 

is!
A leendő első osztályosok az induló füzeteket ingyen kapják 

meg!
Tanítójuk: Szabóné Vaszkó Éva tanító lesz.

Szeretettel várunk mindenkit!



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Árpád-házi Szent Margit
Klissza 1242-Margitsziget, 
†1270. január 18.

Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet 
testvére, anyja, Laszkárisz Mária, bizán-
ci hercegnő volt. Margit tragikus körül-
mények között látta meg a napvilágot. 
Apja a tatárjárás során muhi csatában 
bekövetkezett vereség után menekülni 
kényszerült Horvátországon keresztül a 
dalmát tengerpartra. Felesége itt szülte 
meg kilencedik gyermeküket, Margitot 
(1242. január 27-én, Klissza várában). 
A szülők a gyermeküket Isten szolgála-
tára ajánlották fel az országért, és 1242 
márciusában a felajánlásra adott égi jel-
ként hatott a tatárok gyors kivonulása. 
A királyi pár teljesítette ígéretét és a kis 
Margit hamarosan a veszprémi Domon-
kos-rendi nővérek kolostorába került. 
Három-négy éves lehetett ekkor. Mar-
gitra komoly hatással lehetett a később 
Boldogként tisztelt Ilona, aki stigmati-
zált, vagyis Krisztus öt sebét saját testén 
viselő misztikus szent volt. A királyi pár 
közelebb szerette volna tudni magához 
apáca gyermekét, IV. Béla ezért épített 
a Nyulak-szigetén (ma Margitsziget) 
számukra kolostort 1252-ben, melynek 
munkálatai 1254-ben már nagyjából be 
is fejeződtek. Margit ekkor került át 
Veszprémből ide, és 12 éves korában 
letette a szerzetesi fogadalmat. Margit 
megnyilatkozásai alapján biztosan lehet 
állítani: tudta mit tesz. Ebben az évben 
a domonkosok rendi gyűlését Budán tar-
tották, s ezen Humbertus de Romanis is jelen volt. Margit 
az ő kezébe tette le a fogadalmat. Margitnak kétszer lett 
volna fogadalmát megsemmisíteni. Dinasztikus házassági 
ajánlatokat utasított vissza. Atyját, pedig emlékeztette, hogy 
egykor ő ajánlotta fel Istennek, vele van eljegyezve egyszer 
s mindenkorra. A királylány-apáca a legegyszerűbb szolgai 
munkákat is szívesen végezte, és a kemény önmegtagadá-
sokat örömmel fogadta, sőt kereste. Gyorsan és erélyesen 
leszoktatta nővér társait arról, hogy benne bármi módon is 
a királylányt tiszteljék. Margit buzgósága az istentiszteletek 
során is megmutatkozott. A mise, zsolozsma után magányo-
san folytatta az imádságot. Előfordult, hogy a sekrestyés nő-
vér jóvoltából egész éjjel a templomban maradhatott. 

Egy szolgáló, akit csodával határos módon mentett meg 
a megfulladástól, a szentté avatási akták szerint így tanús-
kodott: „Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. 
Alázatosabb volt, mint mi szolgálólányok.” Egész egyszerűen 
hangzik, amit Margit alapszabályul megjelölt, olyan tanítás, 
amelyet ő – mint mondta – egy szent embertől vett át, és te-
hetsége szerint megvalósított. De a három egyszerű tétel az 
evangélium egész tökéletességét magában foglalja:

Istent szeretni;
Magamat megvetni;
Senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.
Az apja, IV. Béla és bátyja, István ifjabb király között dúló 

hatalmi harc Margit számára volt a leg-
fájdalmasabb, s imádságainak, vezek-
léseinek egyik fő célja az apa és fiú ki-
békítése volt. A szemben álló apa és fiú 
1266-ban a Nyulak-szigetén, Margithoz 
közel kötötték meg a békeszerződést.

Egykor Istennek ajándékozták, mi-
vel atyja azt hitte, ezáltal kieszközölheti 
Magyarország megszabadulását a tatár-
tól. Amikor Margit elég idős volt ahhoz, 
hogy önmaga felől szabadon döntsön, 
megerősítette ezt a felajánlást. Remélte, 
hogy Isten elfogadja őt, mint valamikor 
elfogadta Krisztus áldozatát, akinek ha-
láláról ezt mondja az Írás: „jobb, ha egy 
ember hal meg, mint hogy egy egész nép 
elvesszen.”

Huszonnyolc éves korában halt meg, 
a vezekléstől elemésztve. Halála óráját 
derűs arccal előre megmondta a nővé-
reknek. Boldoggá-avatási perét soha-
sem fejezték be, de tiszteletét 1789-ben 
hivatalosan is engedélyezték. 1943-ban 
avatták szentté.

Magyarország, Budapest, a Domon-
kos-rend, ezen belül a domonkos apá-
cák patrónája. Kezében liliommal ábrá-
zolják, a domonkos apácák fekete-fehér 
ruhájában.

Mosogat a konyhán a királylány,
Szívében az égi bárány.
Halat is tisztít, követ is súrol,
Példát vesz a szelíd Úrról.

Margit! Sápadtnak látszol,
Sápadtan is virágzol,
Ugye, valaki vezet,
Valaki fogja a kezed,
Szíved lánggal ég,
Jézus, Jézus a tiéd.

Kihalt a város, sötét a föld és messze még az ég.
De nem magányos, akinek Jézus fogja két kezét.

Oltár előtt térdel a királylány,
Nézi őt az égi bárány.
Hazája bűnét, egymaga bánja,
Hajnalig tart az imája.

Szegény királylány, magyar hazádért égő áldozat.
A bárány lakomáján, a mérhetetlen boldogság fogad.

(Ének Szent Margitról)

Szálljon fel az imánk, és kérjük együtt Istent, „hogy mindnyá-
jan egy legyenek” — hogy a keresztények együttesen tanúskodhas-
sanak az ő Országáról — hogy minden keresztény közösség együt-
tes erővel törekedjék a teljes egységre — hogy megvalósulhasson 
minden keresztények tökéletes egysége, s így az Úr Krisztusban 
minden nép dicsőíthesse Istent — hogy a föld minden népe felül-
kerekedhessen a viszályon és önzésen, és tökéletes békét és kien-

gesztelődést találjon az Isten Országában. Emlékezzél meg, Urunk, 
Egyházadról — őrizd meg minden gonosztól — tedd tökéletessé a 
Te szeretetedben — szenteld meg és a világ minden tájáról gyűjtsd 
a Te Országodba, melyet neki készítettél. Mert Tied a hatalom és a 
dicsőség mindörökkön örökké.

II. János Pál

Hogy mindnyájan egy legyenek
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Kedves olvasóink!
Újságunk év végi, évet is értékelő 

szerkesztőbizottsági ülésén úgy ha-
tároztunk, hogy egy új rovatot indí-
tunk. A rovat neve: EMBERKÖZEL-
BEN, igaz történetek a bennünk élő 
szeretetről, hagyományokról. 

Szeretnénk hónapról-hónapra be-
mutatni egy-egy személyt, vagy csa-
ládot, abból a meggyőződésből, hogy 
minden ember magában hordozza 
a gyermekkor felhőtlen örömeit, a 
családi otthon melegét, biztonságát. 
Ez az emlék az emberek többségét 
végig kíséri élte útján, és legtöbben 
szeretnék (szeretnénk) felnőtt korban 
saját otthonunkban, saját családi kö-
rünkben megvalósítani saját gyerme-
keinkbe átplántálni gyermekkorunk 
szép és értékes, megőrzendő emlékeit. 
Hogy miért van erre szükség, és miért 
gondoltuk, hogy ezen írások olvasó-
ink érdeklődését is felkelti? Évszáza-
dokon át a család volt a legbiztosabb 
szegletkő az emberek életében, aho-
vá mindig, mindenki haza térhetett, 
ahol mindig meghallgatták, ha segít-
ségre volt szüksége, azt feltétel nélkül 
megkapta. Ez volt a családi biztonság. 
Generációk éltek együtt, segítették, 
tanították egymást, átadva, szinte 
észrevétlenül az élettapasztalatokat. 
Így szálltak apáról fiúra, anyáról leá-
nyára a szokások, feladatok. Így vált a 
család megtartóerővé.

Sajnos a 20. század második felében olyan eszmék váltak – át-
menetileg - uralkodóvá, amelyek megtépázták a családi hagyo-
mányokat, elválasztották a generációkat, sikk volt lábbal tiporni, 
kispolgári csökevénynek minősíteni a család összetartó erejét. Sze-
rencsére elmúltak ezek az idők, de nyomait még ma is hordozzuk. 
Két generáció felnőtt úgy, hogy sem otthon, sem az iskolában nem 
tanították, (mert nem taníthatták) meg az alapvető erkölcsi nor-
mákra, értékekre. Ennek köszönhető, hogy nem figyelünk kellően 
egymásra, sokszor tetten érhető az egymás iránti közömbösség, a 
gyengék – gyerekek, öregek és betegek – kiszolgáltatottsága, a gyer-
mekáldás elutasítása, hogy csak néhány negatívumot nevesítsünk.

Azt az alapvető igazságot azonban senki se feledje, hogy csak 
az kérhető számon a mai fiatalokon, vagy akár középkorúakon is, 
amire megtanították őket, akár otthon, akár az iskolában!

Első történetünk egy endrődi családról szól, ahol a fiatalok és 
idősebbek nagy-nagy szeretettel és örömmel várták és fogadták a 
nem mindennapi gyermekáldást, 3 kisgyermek születését.

E M B E R K Ö Z E L B E N

Egy évvel ezelőtt mi sem gondoltuk, hogy idén három új kis 
családtaggal ünnepeljük a karácsonyt. Akkor még csak álmodoz-
tunk kislányunk, Panna testvérkéjéről.

Kislány lesz, vagy kisfiú? Vajon jövőre megérkezik?
Aztán hamarosan kiderült, már útban van a várva várt kis-

testvér. Illetve kistestvérek! Kettő! Nem, nem is kettő! Hanem van 
egy harmadik pici is. Ez valóban igaz lenne?!

Lassan telt az idő, a várakozás, tele félelemmel, féltéssel és 
izgalommal. Hosszú volt a távollétem a családtól, a kis Pannától, 
a kórházban töltött idő. 

A várakozás eredménye: október 7-én megérkezett közénk 
Zoli, Kata, és Zsóka.

Nem egy, hanem egyszerre három kis CSODA! Szépek és 
egészségesek!

Boldogok vagyunk, hogy ez velünk történhetett meg! Szá-
munkra most már így természetes: Zoli, Kata, Zsóka és a kis Pan-
na a mi szemünk fényei. Családunk így lett teljes!

A nagyszülőktől sok segítséget és támogatást kapunk, amit 
ezúton is köszönünk. Hálásak vagyunk érte. Mi szülők: Varjú Edit 
és Dinya Zoltán.

Nagymamák: Gellai Margit és Munkácsi Irén, nagyapák: Di-
nya Zoltán és Varjú Elek.

Dsida Jenő: Hálaadás 

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből 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 őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Gondolatok Uhrin Pál képeinek néprajzi vonatkozásairól

2005 novemberében nyílt meg 
a Vidovszky Képtárban Uhrin Pál 
„Emlékeim”című kiállítása. Az alkotó már 
korábban is bemutatta munkáit: 2000-
ben, az Endrődi Tájház és Helytörténeti 
Gyűjteményben és gyakran szerepel 
egy-egy képe városunk Őszi tárlatain. 

A Póhalmon nevelkedett naív mű-
vész gyermekkorát a paraszti munkák 
mindennapjai és ünnepei hatották át. 
Nagyapja - az olvasóink előtt ismert - 
Ugrin Péter (parasztfestő) nyomdokain 
elindulva, a munkaképtelenség idősza-
kában kezdte el rajzolni életképeit a 
gyermek- és ifjúkor időszakából. Szinte 
minden képe Póhalmon vagy az azt kö-
rülvevő pusztákon játszódik. Sorozatá-
ban tematikusan bemutatja a paraszti 
földművelés munkafolyamatait a szán-
tástól egészen a betakarításig. Ez a te-
matikus egység alkotásainak első része. 
Második csoportba a paraszti világ ünne-
pei sorolhatók, melyet a karácsonytól a 
húsvétig gyönyörű és hiteles életképek-
ben ábrázol. A harmadik nagy témája a 
pásztorkodás. A sorozat e képein, nyo-

mon követhetjük a pusztai, nagyállattar-
tás munkálatait. A ménes, illetve a gulya 
elengedhetetlen tartozéka volt a tájnak, 
mely időszakban a póhalmi, ballai, teleki 
puszták gondozott, gulyajárásokkal és 
gémeskutakkal tagolt rendezett vidéke 
volt szűkebb hazánknak. 

A negyedik csoport a cigányság éle-
téből villantanak fel jeleneteket. Az erdő 
melletti cigánytábor című képén meg-
jelennek az ősi cigány mesterségek. 
A cigány folklór kutatásában jelentős 
néprajzi adalékot hordoznak e sorozat 
képei.

Azt is mondhatnánk, hogy ezek a ké-
pek „vizuális mesék”; olyan adatközlések, 
melyek nem szóval írják le a megtörtént 
eseményeket, hanem a részletek szem-
pontjából sokkal teljesebben vallanak az 
adott témáról. Ilyen megközelítésben a 
néprajzi gyűjtés fontos vizsgálati tárgyá-
vá válnak. S a megfelelő vizsgálatok és 
egyéb források feltárásával, oly gazdag 
anyaggal állunk szemben, mely a maga 
nemében egyedülálló. Elidőzve a képek 
vizsgálatában nagyon fontos szerepet 

kap a cselekmé-
nyen kívüli része 
a kompozícióknak. 
(Kicsit közérthetőb-
ben fogalmazva.) A 
cselekmény, a tör-
ténet szereplői, me-
lyek a képek közép-
pontjába vannak 
„bekomponálva”. A 
cselekményen kí-
vüli rész, pedig az a 
környezet, melyben 
játszódik a jelenet. 
A háttér, a táji és 
épített környezet. 
Mivel a képek Pó-
halmot és környé-
két jelenítik meg, 
az emberi elme 
(emlékezet) hite-
lességével (mely 

sokszor élesebb, mint a fényképezőgép 
objektívja) és az alkotó által hozzáfűzött 
tájékoztató riportok kiegészítésével, ki-
jelenthetem, hogy néprajzi dokumentu-
mokkal állunk szemben. 

A több mint 40 képből álló sorozat 
már életműnek is tekinthető. De!- Uhrin 
Pál nem áll le a munkával, tovább folytat-
ja a rajzolást, mindig megjelenítve egy-
egy új részletét ifjúsága történetének. 
Képei nem ismétlik önmagukat, mindig 
új és újabb héjat bontanak le mikro-tör-
ténelmünkről.  

Külön kell szólnom a lovak ábrázo-
lásáról. A képeken mindig ott van a ló, 
mely éppen az ekét húzza vagy az ün-
nepi kocsit. Ott vágtat a ménes keresztül 
a viharos pusztán, vagy pihen a csikós-
gulyás oldalán. Uhrin Pál valódi ismerője 
a lovaknak (hiszen egész életét segítet-
ték ezek a kedves állatok), akik képein 
vágtáznak, táncolnak, vagy éppen csak 
poroszkálnak. A lovak viselkedését egy-
máshoz és az emberhez való viszonyát 
is leolvashatjuk ezekről a képekről. 

Összegezve: a paraszti naiv ábrázo-
lások az esztétikai élményen túl jelentős 
néprajzi forrást jelentenek. Az Uhrin Pál 
alkotásaiban megőrzött „mesék” Póha-
lom történeti dokumentumai közé so-
rolhatók. Uhrin Pál kortársunk, vannak 
alkotó elődei kikről keveset hallunk. Pe-
dig fontos településünk kulturális emlé-
keinek feltárásában, hogy odafigyeljünk 
és megmentsük az enyészettől, az el-
feledéstől Ugrin Péter, Papp Zsigmond, 
Bódi Károly munkásságát. Figyelemmel 
kísérjük kortársainkat és felfedezhessük 
a jövőben tevékenykedőket.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton megköszönöm Szabó Béla 
és felesége, valamint a munkámat segí-
tő adatközlők segítségét az előző szám-
ban megjelent „Kakas bácsi nótái” című 
írásomhoz.

Felső kép: Legelésző gulya a gyomai Község-tanyán - 2000.
Bal alsó: Póhalmi életkép - 1990.
Jobb alsó: „Ménesjáratás” 



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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2005 októberében volt 
70. évfordulója annak, 
hogy Komádiban megje-
lent a KELET NÉPE folyó-
irat első száma. Gyomán 
többen kaptak ebből – en-
nek decemberi számából 
– ún. „mutatványszámot”, 
azzal a céllal, hogy amen-
nyiben arra érdemesnek 
tartják megrendeljék, illet-
ve ismeretségi, baráti kö-
rükben másoknak is ajánl-
ják. Írásunkhoz mellékelt 
másolatban rendkívüli be-
szédesen foglalta össze a 
szerkesztőség és kiadóhi-
vatala a folyóirat lényegét. 
PAPP Zsigmond gyomai 
gazdálkodónak, sokoldalú 
művészeti tehetséggel is 
megáldott „parasztpolgár-
nak” a főszerkesztő BARSI 
Dénes személyes levelét 
is mellékelte (ld. másolat-
ban). Az In Memoriamban 
úgyszintén rövid életrajza, 
munkássága. A folyóiratot 
szerkesztik: BARSI Dénes 
és SZABÓ Pál, szóban for-
gó karácsonyi számot ilyen 
nevek jegyzik, mint: SIN-

KA István, PALOTAI Boris, 
DERKOVITS Gyula, és 
GÁBORJÁNI SZABÓ Kál-
mán fametszetei, VERES 
Péter, MUHORAY Elemér, 
nem utolsó sorban BUDAY 
György fametszetei, rajzai. 

Külön érdekessége a 
számnak, egy finn író Jär-
ventaus Arvi írása; „Né-
hány vonás a finn irodalom 
fejlődéséről.” A „FIGYELŐ” 
rovatban MATOLCSY Má-
tyás: Az új földreform mun-
katerve, VERES Péter: Az 
Alföld parasztsága s több 
más érdekes írás olvasha-
tó.

Szükségesnek tartot-
tam ezen irodalmi jelentő-
ségű évfordulóról megem-
lékezni, hiszen manapság 
egyre kevesebbet, sőt 
szinte semmit nem tud a 
felnövekvő ifjúság elei küz-
delmeiről, művelődés-mű-
veltségszomjának hiteles 
adatairól.

Cs. Szabó István

Emlékezés a KELET NÉPE 
folyóiratra
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NEMZETET ÉPÍTENI 

CSAK TISZTA ERKÖLCCSEL LEHET
Ez volt a Kereszténydemokrata Néppárt december 10-i országos 

nagygyűlésének egyik  üzenete. 
Latorcai János, a választmány elnöke köszöntötte a megjelenteket, 

emlékeztetve advent üzenetére, mely szerint advent a várakozás mellett 
a számvetés ideje is. Válaszút elé értünk, gyökeres fordulatra, változás-
ra van szükség!- hangsúlyozta.

Változás szüksége, a változás szövetsége! - hirdették a feliratok is a 
gyűlés termében. 

Százharmincnégy választmányi tag kezdte meg a munkát, elfogad-
va a hivatalos beszámolókat, és felhatalmazta a KDNP elnökét a szö-
vetségi megállapodások aláírására.

A nagygyűlés vendége volt Adam Lipinsky lengyel kancellármi-
niszter, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a lengyel keresztényde-
mokrácia a kommunizmus ellen nőtt ki, célja volt, megszabadítani a 
világot a kommunizmustól nem harc útján, hanem a szolidaritás útján. 
Más eszközökkel akartak politizálni, 9 évig kényszerültek földalatti 
munkára. II. János Pál pápától kapták az ihletet. Európa gondolkodá-
sát kell megváltoztatni, a jog és az igazságnak kell győzni, „Igazságos-
ságot mindenkinek”- a politika így lehet nemes dolog is, a választás 
üzenete a Tisztesség legyen! Elmar Brok, európai néppárti politikus, 
aki beszédében hangsúlyozta, hogy a kisebb országoknak is részt kell 
venni a világ történelmének és politikájának alakulásában, „Nagy esé-
lyünk van arra, hogy Európában eltűnjenek a határok, és az emberek 
minél közelebb kerüljenek egymáshoz”. Konrad Adenauer, a legendás 
kancellár unokája beszédében szimpátiájáról biztosította a magyar ke-
reszténydemokratákat, őszintén reménykedve a kereszténydemokrá-
cia magyarországi győzelmében Beszédet mondott Turi-Kovács Béla, 
a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke, Semjén Zsolt, a KDNP elnöke , 
Szászfalvi László, a Kereszténydemokrata Fórum (KDF) elnöke, és vé-
gül, de nem utolsó sorban Orbán Viktor, a FIDESZ MPSZ elnöke. Or-
bán Viktor beszédében a szövetségről szólva elmondta, hogy a KDNP 
megbecsült tagja ennek a szövetségnek, kiállta a próbatételt. A szövet-
ség nem önfeladást és nem beolvadást jelent a kereszténydemokraták 
és a kisgazdák részéről, hanem éppen ez a megmaradás egyetlen útja. 
A továbbiakban hangsúlyozta, hogy a „mi küldetésünk a jövőről szól… 
a kereszténydemokraták nélkül nem tudunk új gazdaságot építeni, a 
kereszténydemokraták nélkül nem lehet kormányozni. A föld-kérdés 
tekintetében úgy fogalmazott, hogy „a magyar föld a magyaroké! A 
magyar föld a magyar gazdáké!” Elmondta, hogy a szövetség a tisztes-
séges verseny híve, amelyhez a szabályos piacnak és az érdem szerinti 
boldogulásnak is társulnia kell…. „Így együtt erősek vagyunk! Meg 
tudjuk teremteni az emberhez méltó életet Magyarországon és az egész 
Kárpát-medencében. Olyan életet tudunk teremteni, ahol a gyermek 
nem teher, a hit nem szégyen, az egészség nem üzlet, a nyugdíj nem 
segély, a munka nem alamizsna.” 

Császárné Gyuricza Éva
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

Békés megyei elnöke

Gazdafórumok országszerte, a KDNP szervezésében

„Életet a magyar falunak és mezőgazdaságnak” . Ezzel a címmel 
hirdette meg a KDNP 12 pontba foglalt tudományos megalapozott-
ságú, népszerűen fogalmazott javaslatait a kis és középes nagyságú 
családi gazdaságok jövőjének biztosítása érdekében. Egyben átfogó 
vidékfejlesztési törvényt sürget a kistelepülések infrastruktúrájának, 
óvoda, iskola és postahálózatának elsorvasztása helyett.

Kovács K Zoltán a Demokrata Néppárt volt országgyűlési képvi-
selője (1947) elmondta, hogy az elmúlt fél évben a KDNP gazdafóru-
mok sorozatát rendezte meg az ország különböző pontjain. Minde-
nütt a gazdakörök főelőadója Ángyán József, a gödöllői Szent István 
Egyetem tanszékvezető tanára volt, aki kidolgozta a KDNP agrár-
programjának tudományos alapjait.  

MEGHÍVÓ

Január 20-án délután 5 órai kezdettel az endrődi Művelődési 
Házban (Blaha út 21) az Endrődi Gazdakör és a Gyomaendrődi 
Kereszténydemokraták közös fórumot rendeznek..

A fórum meghívott előadói: 
Turi-Kovács Béla, Latorcai János és Domokos László ország-

gyűlési képviselők.
A fórum előadói az aktuális politikai és gazdasági helyzetről ad-

nak tájékoztatást.
Minden érdeklődőt tisztelettel hívnak és várnak a szervezők.

Közhasznúsági Jelentés
Farkas István,  Dinya  Zoltán,  Farkas  Máté,  Dógi János és 

Németh Nikola alapította, bírósági bejegyzése: 2002. május 15-én 
volt.

A kuratórium elnöke: Szmola Magdolna, titkára: Császárné 
Gyuricza Éva, kuratóriumi tagok: Fülöp Imréné, Varjú Judit és Mol-
nárné Vajó Katalin.

Az alapítvány célja: A Gyomaendrődi Napsugár Óvodák elne-
vezésű intézmények, (Fő út 85 és Szabadság u 85) óvodák műkö-
désének biztosításához való hozzájárulás, az ott tanuló gyermekek 
tanulási, játszási feltételeinek javítása. Ennek során az óvodák tárgyi 
feltételeinek bővítése, az ingatlan állagmegóvása. A 3-7 éves gyer-
mekek sokoldalú harmonikus fejlődéséhez szükséges eszközök, já-
tékok biztosítása, melyekkel átélik az alkotás örömeit, sikerélmény-
hez jutnak, önbizalmuk erősödik.

A gyermekek egészséges életmódjának támogatása, különböző 
kulturális sporttevékenységek, ismeretterjesztő kirándulások szer-
vezése és anyagi támogatása.

Felzárkózó tanfolyamok szervezése.
Az alapítvány ezen célok megvalósítása érdekében együtt kíván 

továbbra is működni a város önkormányzatával, a Gyomaendrődi 
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a településen működő más 
civil szervezetekkel. 

Az alapítvány közhasznú, nyílt alapítvány, csatlakozhat hozzá 
minden hazai és külföldi, magán és jogi személy akár pénzbeli, akár 
vagyoni szolgáltatással, illetve bármi nemű ingó és ingatlan javak 
átruházásával, személyes közreműködéssel vagy munkavégzéssel. 
Ezzel a lehetőséggel már többen éltek, elsősorban szülők, például 
papírgyűjtéssel és abból befolyt pénzt befizették az alapítvány szám-
lájára.  

Az alapítvány induló vagyona 2002. május 15-én 105.000 forint 
volt, amely az alapítók által befizetett összegből jött össze. Ezt az 
összeget az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetben megnyitott 
számlán helyeztük el. 

Különböző pályázati lehetőséggel éltünk, és nyertünk összege-
ket, eszközbeszerzésre, vásároltunk vizuális foglalkozásokhoz kesz-
tyűt, ujjbábokat, játéktároló kosarakat, integrált foglalkozásokhoz 
fejlesztő játékokat. A Kulturális Örökség Minisztérium pályázatán 
nyert pénzösszegből kirándulást szerveztünk Miskolcra a Vadas 
Parkba. 

Más pályázati pénzből színház, mozijegyeket vásároltunk és 
gyermeknapra vendégül láttuk a gyermekeket és szüleiket.

A város önkormányzatának Civil Alapjából 2004-ben 30 ezer 
forintot nyertünk, amelyet táncos ruhák vásárlásra fordítottunk. 
Ezekben a ruhákban szerepelnek a gyermekek a rendezvényeken, a 
szülők és nézők nagy örömére.

2005-ben a Nemzeti Civil Alapból 100 ezer forintot nyertünk. 
Ebből vásároltunk fénymásolót és hozzá 2 db tonert, fénymásoló 
papírokat. Ezzel az eszközzel már saját magunk elő tudunk állítani 
fejlesztő és feladatlapokat, melyeket a foglalkozásokhoz sokszoro-
sítani tudunk. Ezek a feladatlapok különösen az iskola előkészítő 
programunkhoz nyújtanak nagy segítséget.

VAGYONELSZÁMOLÁS

   2002 2003 2004 2005 (ft)
Induló pénzvagyon 105 115 143 106
Záró pénz készlet  115 143 106   53 (nov.30)
Tárgyi eszköz  - - -   62

Gyomaendrőd, 2005. december 13

Az SZJA 1% engedményezhető a NAPSUGÁR ÓVODÁK Fő u 
85. Adósz.:18386248-1-04

Bankszámla: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet: 53200015-
11056012

Szmola Magdolna kuratórium elnöke



HÍREK A KÁRPÁT-MEDENCÉBŐL

„... megmarad egy diadal-
mas erdélyi igazság: ez a föld 
egymás mellett... megtartja 
örökös tarka virágzásban a 
népeket, akik rajta és érette 
munkálkodnak.“

Kós Károly, 1925.
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Pozsonyi látogatása során Sólyom László köztársasági elnök az ál-
lamfővel találkozott, és kifejtette aggályait a bősi vízmű negatív hatásaival 
kapcsolatban.

Sólyom László Nagyszombatra és Révkomáromba is elutazott, ahol 
meglátogatta a két éve létesült Selye János Egyetemet, és találkozott a 
szlovákiai magyar közélet képviselőivel.

Január elsején ledől a vasfüggöny a magyarok lakta Szelmencet ket-
tévágó szlovák-ukrán határon – ígérte Csáky Pál szlovákiai miniszter-
helyettes, aki személyesen vitte a szlovák fővárosba a döntő ukrán kor-
mányhatározatot. 

A Vajdasági Keresztény Ifjúság az idei évben is megszervezte az öku-
menikus gyertyagyújtásokat Szabadka keresztény templomaiban. Advent 
negyedik vasárnapján Gyulay Endre, a Szeged-Csanádi egyházmegye 
püspöke hirdetett igét. Az adventi gyertyagyújtás szabadkai rendezvé-
nyét XVI. Benedek pápa levélben köszöntötte.

Ukrajnában ezentúl november 26-a  a politikai elnyomás és a ho-
lomodor, vagyis a Sztálin parancsára mesterségesen létrehozott éhínség 
áldozatainak emléknapja. Az 1932-33 közötti tragédia csaknem 10 millió 
ember halálát okozta. Az ukrán államelnök az ENSZ közgyűlésén elmon-
dott beszédében emlékeztette a világ országainak képviselőit az ukránok 
ellen elkövetett kegyetlen, szervezett népirtásra, a holomodorra. „Az 
egész világnak meg kell tudnia az igazságot, értesülnie kell azokról a bru-
tális bűntényekről, amelyeket az emberiség ellen követtek el. Csak így 
lehetünk biztosak afelől, hogy múltbéli közöny nem ismétlődik meg a ma 
potenciális bűnözőinek előnyére”- mondta Viktor Juscsenko.

Szovátai árvaházi gyerekek is részt vettek azon a könyörgésen, ame-
lyet Budapesten a Hold utcai református templomban tartottak december 
5-én, a keresztény nemzeti felelősség gondolatkörében. „Nem találjuk a 
testvért, mert nem találjuk magunkat” – állapította meg Balog Zoltán 
lelkipásztor. A könyörgést Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Bölcs-
kei Gusztáv református püspök és Böjte Csaba dévai ferences szerzetes 
vezette, jelen volt Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, és Orbán Viktor 
volt miniszterelnök.   

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS KÁRPÁTALJÁRA

A szeretet ünnepe sajnos nem mindenkinek jelenti ugyanazt, szere-
tetet, melegséget, családot, finom falatokat, szép új ruhákat, sok csillogó 
ajándékot. A mindennapok rohanásában, harcában megérinti szívünket 
az együttérzés, segítségnyújtás felelőssége, öröme. Akkor jusson eszünk-
be, hogy vannak a Kárpát-medencében is magyar gyerekek tízezrei, kik 
télen fáznak, kiknek nincsenek szülei, elesettek, ne adja Isten, éheznek, 
mert sajnos higgyük el, ilyenek is vannak. Bármerre is tekintünk szét a 
történelmi Magyarország határain belül. Így körvonalazódik ki egy ha-
tárokat átívelő összefogási szövetség, mely során most Kárpátalját céloz-
tuk meg, talán a leginkább magára hagyott szórvány magyar közösséget. 
Böjte Csaba testvért kerestük meg kérésünkkel, hogy ajánljon a Dévai 
Gyermekvédelmi otthon szellemiségének megfelelő szervezetet, alapít-
ványt Kárpátalján. Igy jutottunk el a magyar határtól alig pár kilométerre 
Beregszászi járásba, a Nagybégányban működő „Megmaradni” Alapít-
vány Kárpátalja Ifjúságért szervezethez. Orosz István görög katolikus pap 
és felesége irányítása alatt van jelen az alapítvány a falu és az egész térség 
hétköznapjaiban. István tiszteletes tizenöt éve költözött Magyarországról 
Kárpátaljára, ahol megalapította a Megmaradni Alapítványt, melynek az 

alapító okiratban lefektetett céljaik között szerepelnek a következő tevé-
kenységek:- Kárpátalja keleti szertartású katolikus egyházainak szellemi 
és anyagi támogatása. A keleti szertartás lelkiségének és irodalmának 
művelése és terjesztése, ősi kulturális hagyományok ápolása. - A kato-
likus ifjúság keresztény nevelésének, hazai és külföldi tanulmányainak, 
papok, papnövendéke és világi lelkipásztori kisegítők munkájának, to-
vábbképzésének támogatása.- A katolikus ifjúság hazai és külföldi prog-
ramjainak támogatása.- Ifjúsági kulturális rendezvények támogatása, 
keresztény kulturális intézmények támogatása, (könyvtár, ifjúsági klub, 
stb.) honismereti rendezvények támogatása. - Kapcsolatteremtés nem 
Kárpátalján élő-működő ifjúsági csoportokkal, közös rendezvények tá-
mogatása. - A fiatalok helyi gondjainak megoldásában segítségnyújtás, 
kiadványok létrehozásának támogatása. -   Ifjúsági kulturális csoportok 
támogatása, pl. kották, utazások, hangszerek, stb.   A fiatalok mentálhigi-
énés nevelése, felvilágosítása életmód, betegség megelőzés, stb.- Fiatalok 
helyben történő elhelyezkedésének segítése, munkahelyteremtéssel is. Az 
alapítvány székhelye: Debrecen, Komlósi út 86. második emelet 2. ajtó. 
Orosz István tiszteletes telefonos interjú során elmondta három fő kap-
csolati körük van: - Görög Katolikus Egyházközség parókusai,- „Háló” 
Katolikus Közösségek Kárpát-medencei kapcsolatrendszere, Helyi színtű 
találkozók, közös segítségnyújtás az adott problémákra (10 éve műkö-
dik).-   A harmadik magyarországi pályázatok, közalapítványok, Illyés 
és az Apáca közalapítvány „Mobilitás” szervezeteknél próbálkoznak 
rendezvényeik finanszírozásával.A Megmaradni Alapítvány a világhálón 
nincsen jelen, a helyi újságokban jelennek meg róluk hírek, így a jövő heti 
„Kézműves foglalkozás gyerekeknek” című rendezvényről is. Az alapít-
vány rendszeresen rendez összejöveteleket idősebbek között is, például 
egy mikrobusznyi pelenkát hordanak széjjel az idős fekvő betegek között, 
így karácsony és Húsvét előtt. A Megmaradás, az emberek öntudat neve-
lése, hogy megszeressék azt a földet, ahol élnek, rájöjjenek, hogy értékes 
emberek attól, hogy esetleg szegényebbek azoktól a nemzettársaiktól kik 
nyugatabbra élnek. Nem utolsó sorban, természetesen a keresztény öntu-
dat erősítése is cél: „Merjünk szűk kapun és keskeny úton járni” ahogy a 
Szentírás mondja. A legutolsó népszámláláson már csak 150 ezren val-
lották magukat magyarnak.Több magyar szervezet jelezte részvételét a 
gyűjtésben, a Kárpát-medencében és a nyugati Magyarság körében is. 
Továbbra is várjuk magánszemélyek, szervezetek jelentkezését. Pápai 
Szabolcs, Hagyaték Őrző Egyesület www.hagyatekorzoi.org 

Bővebb felvilágosítás: szabolcspapai@yahoo.com, vagy a 1917/627-
0082-os telefonszámon

*******

Húsz gyermek, tizenhat unoka
- ötvenheten a karácsonyi asztalnál

Szeretett Jó Magyar Testvéreim!

Amikor Karácsony este Jézus születésének örömében lesz együtt csa-
ládotok a fenyőfa alatt vagy az ünnepi asztalnál, kérlek, egy pillanatra 
gondoljatok arra az újszülöttre is, aki nemrégiben Tolna-Szigeten két bá-
tor magyar szülő huszadik gyermekeként látta meg a napvilágot.

Két szülő, húsz gyermek, tizenhat unoka és tizenkilenc hozzátartozó - 
ötvenhét boldog ember - ül majd ennek a magyar családnak a karácsonyi 
asztalánál szeretetben és az élet örömével. Igazi nagycsalád.

Gondviselő Istenünk a Magyarok Világszövetsége figyelmét is erre 
a nagycsaládra irányította. Segélyszolgálatunk meglátogatta, házuknál 
erőt, bátorságot és életet talált. Együtt vagyunk velük, és lélekben Kará-
csony estéjén is együtt leszünk.

Hívunk Benneteket is, Karácsony estéjén gondoljatok erre a családra, 
a magyar élet élő példájára. Szeretettel és gondoskodással forduljatok fe-
léjük, példájuk erőt és hitet adjon Nektek is!

Mint a Magyarok Világszövetsége Segélyszolgálatának új elnöke, tisz-
telettel szóltam, Hozzátok, kedves magyar Testvéreim.

Kolozsvár - Budapest, 2005. december 12-én
Tokay Rozália

Magyar Segélyszolgálat Alapítvány
1068 Budapest, Benczúr u. 15.
Bankszámlája:
Országos Takarékpénztár Bank Rt - OTP
1052 Budapest, Semmelweis u. 11.
SWIFT Kód: OTPVHUHB
Számlaszám: 11742001-20031543

A Magyar Segélyszolgálat Alapítvány közhasznú szervezet, amely a 
támogatóknak adóigazolást tud adni. Ennek segítségével magyarorszá-
gi adományozók adományuk teljes összegét, azaz 100%-át vonhatják le 
adóalapjukból.
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Újévi bátorítás
Így szól az Úr:
Nem maradok el tőled, nem hagylak el. 

Józsué könyve 1,5c

Kedves Olvasó!

Az evangélikus bibliaolvasó Útmutató 2006. évre szóló igéjével 
kívánok a Gyomai Evangélikus Egyházközség nevében Áldott és 
boldog Újesztendőt!

Reménység szerint mindenkinek vannak tervei a most kezdő-
dő évre. A fent olvasott ige akkor hangzott el, amikor az Isten vá-
lasztott népe is nagy vállalkozás előtt állt. Ott volt előttük az ígéret 
földje, amelyet az Úr még ősatyjuknak, Ábrahámnak ígért. Hosszú 
vándorévek után végre elindulhattak, hogy elfoglalják. Szinte már 
el sem tudták képzelni, hogy végre találhattak egy olyan lakóhelyet, 
ahol letelepedhetnek. Vége a nélkülözésnek, a vándorlásnak, a lét-
bizonytalanságnak.

Józsué feladata az volt, hogy bevezesse a honfoglaló törzseket 
Kánaánba. Nem önként vállalta, hanem Isten választotta ki őt erre. 
Nagy feladat volt, hiszen már egyszer megtorpant Izrael népe e föld 
határain, mert megijedtek az ott lakóktól. Hiába is bátorította őket 
Józsué: „Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre…” 
Hiányzott a népből az a bátorság, ami a nagy vállalkozásokhoz kell, 
az a bizalom, amivel az Úr vezetésére hagyatkozhattak volna.

„Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, 
amerre csak jársz.”

Sokszor gondolunk szorongva évkezdéskor az előttünk álló 
időszakra. Egész egyszerűen azért, mert nem tudjuk mi vár ránk. 
Lesz-e erőnk, egészségünk, szeretetünk és humorunk helytállni 
életünkben és hitünkben. Ránk is ránk fér a biztatás: Nem kell 
egyedül küszködnünk, hiszen a hatalmas, gondviselő Atyánk ve-
lünk van minden percünkben, és szeretetével támogat, és a tenye-
rén hordoz bennünket.

Ezt a bátorítást fogalmazza meg egyik hittestvérünk irodalmi 
formában, fogadják szeretettel!

Horváth Anikó evangélikus lelkész

Álmodom

Óévből jövet átlép elém az Újév, és komolyan megkérdezi:

- Aztán van-e új lábad, vagy csak úgy közönségesen a régivel 
akarsz járdogálni bennem, mintha annak minden lépte csodála-
tos remeklés lett volna? Hát tudd meg: én máris új vagyok, te meg 
olyan régi, amilyen még sose voltál. Tudom, azt szeretnéd, ha min-
den napodra valami kedved szerint valót hoznék, aztán a végén 
még elégedetlenkednél, ha nem volt mindegyik jótéteményem leg-

alább egy fokkal kellemesebb 
az előzőnél! Csak sose áltasd 
magad: ha azt akarom, hogy 
megerősödj és okosabb, sőt 
bölcs légy egy s más valóban 
jóra, meg kell járatnom téged 
néhány szokatlan úton, sötét-
ben-viharban is. Minden új 
évhez új láb dukál, új léptek, új 
utakhoz új látás, mert sokféle 
réginek megfakul az érvénye. 
Ami tavaly jó volt, az netalán 
utat kell, hogy adjon a jobb-
nak. Ügyelj: az a legkockázato-
sabb, ha minden kockázatot ki akarsz kerülni kényelmességből és 
gyávaságból! A te utad nem a tiéd, hanem a Gazdádé!

- Miért horgasztod le a fejed? Nézz föl az Égre, és indulj! Az új 
lábakat menet közben kapod meg, ha megbecsülöd azt az Utat!

Visszhang – Imádságok, olvasmányok (Luther Kiadó, Budapest)

Gyülekezeti alkalmaink:
Istentisztelet:
Minden vasárnap 9 órai kezdettel a gyülekezeti teremben.

Gyülekezeti Bibliaóra:
Januárban elmaradnak ezek az alkalmak.

„Asztali beszélgetések” – ifjúsági bibliaóra
Minden hónap 1. és 3. hetének péntekén (január 6. és 20.) dél-
után 16.00 órai kezdettel.

Hivatali elérhetőség
Telefonon egyeztetett időpontban.
Telefonszám (hétköznap 9-17 óra között): 06 56/352-437

Alkalmainkra minden Testvérünket és Érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Az ablak 
teszi
a házat
MŰANYAG AJTÓK, 
ABLAKOK GYÁRTÁSA 
EGYEDI MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrőd,
Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328

Túrmezei Erzsébet: Lábnyomok

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy Ő mindig ott járt velem.

De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
„Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.
S most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben?”

Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett:
„Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
Azért látod csak egy pár láb nyomát,
mert a legsúlyosabb próbák alatt
téged vállamon hordoztalak!”

Evangélikus Oldal
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Négy vándor

A világ végétől kilenc lépésnyire volt egy hegy. A 
hegy mögött egy erdő. Vidám élet volt az erdőben, de 
a legvidámabban a négy testvér élt, akiknek a házuk 
az erdő közepén volt. 

A testvérek neve: Tavasz, Nyár, Ősz, és Tél… Persze 
ez még a világ legelején volt, és a világ kezdete után 
hamarosan összevesztek a testvérek. Úgy tudom, azon 
civódtak, hogy a veréb vagy a rigó ugrik-e nagyobbat. 
De nem tudott válaszolni se az ösvény, se a patak, se 
a pillangó. Végül a Tavasz így szólt testvéreihez: Ezen 
elveszekedhetünk a világ végéig. Inkább elmegyek 
közületek szerencsét próbálni. Ezzel aztán el is indult. 
Ment- ment mindaddig, míg a világ közepéig ért. Bele-
tellett vagy három hónap, amíg visszatért testvéreihez. 
Akkor eldicsekedett, hogy az emberek mennyire örültek 
érkezésének. Azt mondták, hogy a Tavasz a legszebb a 
világon… Ezt bizony nem hagyta annyiba a Nyár. Ő is 
útra kelt, és ő is dicskedve tért haza: Én hozzám bizony 
így szóltak az emberek: Te vagy a legjobb, te vagy a 
legkedvesebb! Te érlelted meg a búzánkat, hogy liszt-
jéből puha kenyeret süthessünk…

Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az Ősz. 
Nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, a pa-
takon a réten. Aztán mikor visszatért így szólt: Láttátok 
volna, hogy örültek nekem az emberek! Nem is csoda, 
mert teli volt a tarisznyám, almával, körtével, dióval, 
szőlővel, amikor közéjük mentem…

A Tél sem hagyta magát. Ő is útnak indult. Szaladtak 
előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is 
pajtásaival a szelekkel jött, és álló napig dicsekedett és 
mesélt arról, hogy a gyerekek mennyire örültek a hó-
nak, a jégnek, és hogy mennyi ágat tördelt le a fákról, 
hogy fűthessenek a szegény emberek..

Ezt a mesét már csak a Nyár és az Ősz hallgatta, 
mert a Tavasz ismét útnak indult. Azóta is így vándorol-
nak, mióta világ a világ, és persze el is kerülik a békét-
lenséget. 

Gabi óvó néni

Bukva Csilla: Reménytündér

Január, január
Lágy hópárnán fut a szán
Rajta ül a Reménytündér
Hidd el néki, amit ígér.

Azzal biztat, azt ígéri
Az újévtől nem kell félni,
Bár még nem tudjuk, hogy mi vár,
Bőven van, mi rajtunk is áll!

Hó olvadhat, jöhet nagy sár
Lelked sem marad hó-szín tán
Csüggedésre mégsincs okod,
Ne rontsa el ez a napod.

Vihar után nézd az eget,
Kiderül az, nem kesereg.
Tudja, segít a napocska,
Könnyét hamar felszárítja.

Neked is van jó barátod,
Neve: Remény, s majd meglátod,
Vele minden bajt legyőzhetsz,
S lelked újra hófehér lesz.

Altató

Máriácska kisfiát, sírdogáló Jézuskát
El akarja altatni, 
így énekel őneki:

Ó NAPFÉNY, Ó ÉLET, Ó ÉDES JÉZUS,
ÓH ÉDES JÉZUS,
 Napom édes szép fénye, ó életem reménye
 A barmoknak jászlában, aludj a lágy szénában, 
Ó NAPFÉNY, Ó ÉLET, Ó ÉDES JÉZUS,
Ó ÉDES JÉZUS.
 Aludj édes virágom, gyenge bimbóm, zöld ágom
 Aludj gyenge gyöngyvirág, amíg enged a világ.
Ó NAPFÉNY, Ó ÉLET, Ó ÉDES JÉZUS,
ÓH ÉDES JÉZUS.

A világ fenyegető veszedelme hamarosan megjelent a kis 
Jézus életében. Heródes király nagy haragjában és félelmében 
megparancsolta katonáinak, hogy az egy évesnél fiatalabb kis-
fiúkat – köztük az újszülött Jézuskát – gyilkolják meg. Ennyire 
féltette a hatalmát…

A meggyilkolt kisgyermekek voltak az első ártatlan mártírjai 
az isten fiának. Az egyház APRÓSZENTEKNEK nevezi őket. Őrájuk 
emlékezünk a karácsonyi ünnepkörben, december 28-án. 

Gabi óvó néni
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Lovagavatást tartott a Templomos Lo-
vagrend Magyarok Praeceptoriája 2005. 
december 17-én, szombaton a Leányfalui 
Szent Anna templomban. A három lovag 
mellett, egy dámát is avatott a harma-
dik napja Magyarországon tartózkodó 
Őexcellenciája, a Templomos Lovagrend 
Nagymestere, dom. Marcello Alberto 
Cristofani della Magione gróf, akit elkísért 
ezen az úton dom. Andrea Capelli kancel-
lár is, valamint egy német szerzetes temp-
lomos lovag testvér is.

Városunknak, továbbá a Tiszántúli 
Komtúriának fontos nap volt ez, mert a 
négy jelöltből - avatottból - két endrődi 
és egy borsodnádasdi novíciával gazda-
godott a Templomos Lovagrend Magyar-
országi létszáma. Névszerint ifj. Varjú 
László és Uhrin Zoltán városunk lakói, 
továbbá Érsek Barnabásné Vass Beáta 
borsodnádasdi tanárnő személyében. A 
negyedik avatott Pánczél János volt Bu-
dapestről. A zsúfolásig megtelt kistemp-
lomban senki sem fázott a fagyos hideg 
ellenére, mert a Szentlélek ereje és az Úr 
kegyelme olyan áldást adott erre a napra, 
amitől senki sem didergett. A fiatalok fel-
készültek voltak. Az engedelmességi fo-
gadalmat tett lovagok és a dáma a Nagy-
mester által a vállukra terített palásttal és 
a lovagkereszttel a vadászkürt hangjára 

„megmutat-
ták magukat” 
Istennek és a 
je lenlévők-
nek. Milyen 
jó lett volna, 
ha megkap-
juk az enge-
délyt arra, 
hogy Endrő-
dön lett vol-
na ez a szép 
ünnep. Így 
is az itthon 
maradottak 
közül lélek-
ben sokan 
velünk vol-
tak és együtt 
imádkoztak a 
fiatalokért, az 
avatottakért.

Az ünnep fényét emelte, hogy Tóth 
Mihály Úr, az endrődi kántor is a Nagy-
mester Úr kérésének eleget téve eljött, 
és énekhangjával emelte a tridenti mise 
és az avatás méltóságát. Külön öröm volt 
mindnyájunknak, hogy Városunk polgár-
mestere, Dr. Dávid Imre Úr is megjelent az 

ünnepségen 
az avatottak 
tiszteletére. 
Köszönjük.

A Nagy-
mester Úr 
m a g y a r o r -
szági tartóz-
kodása alatt 
tárgyalt több 
vezető egy-
házi szemé-
lyiséggel is, 
így a Magyar 
K a t o l i k u s 
Püspöki Kon-
ferencia két 
tagjával is; 
Dr. Ladocsi 
Gáspárral, az 

Esztergom-
B u d a p e s t i 
F ő e g y h á z -
megye se-
gédpüspöké-
vel, illetve Dr. 
Beer Miklós 
váci megyés-
püspökkel is. 

Ez a 
Templomos 
Lovagrend, 
Krisztus Sze-
gény Lovag-
jainak Rendje 
- mely meg-
különbözteti 
minden sza-
b a d k ő m ű -

ves jelzőtől és irányzattól - a sienai érsek 
jóváhagyásával működik. A Nagymester 
a fiataloknak példaképeket mutatva szer-
vezte újra a katolikus lelkiség megőrzésé-
re és elhatárolja magát mindenféle olyan 
megnyilvánulástól, mely összetéveszt 
bennünket bármilyen fenti irányzattal. 
Fontos ezt megjegyezni akkor, amikor 
még ma is ezt sokan nem tudják, mert 
nem mindenkinek van Internet elérése, 
ahol ezt Honlapunkon teljes terjedelmé-
ben megtalálhatják.

Isten áldása kísérje lelkületes és áldá-
sos munkájukat, hogy az Úr szőlőjében 
munkálkodva megtalálják feladatukat az 
ifjúsági munka területén, és örökre legye-
nek méltók erre a meghívásra, amit ezen 
a napon kaptak. Feleljenek meg minden 
nap az Úr akaratának, és építsék Isten or-
szágát a templomosok jelmondatával:

„Ne nekünk Uram, ne nekünk, a te ne-
vednek szerezz dicsőséget!”

Templomos Lovagrend 
Tiszántúli Komtúria

Két újabb templomos lovag Endrődön
Leányfalu, 2005. december 17-én
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SZABADSÁG. Ez a legnehezebb tanulmány, vagyis inkább 

végcélja minden emberi küzdelem- és tanulmánynak, miknek oda 
kellene irányozva lenni, hogy általok a szabadságot kívánatossá és 
tiszteletessé, boldogítóvá és dicsővé tegyük. A történetírás sokat 
beszél szabad nemzetekről, szabad társaságokról, elésorolja a nagy 
királyok, hősök harcait, erénnyel, feláldozással, dicsőséggel telvék 
lapjai; de ne fertőztessük meg a szabadság nevét, azt állítva, hogy 
mindez – gyér kivétellel – egyéb volt, mint az erő büszkeségének 
nyilvánítása: szabadság kevésnek, rabszolgaság millióknak, lako-
mája a föld isteneinek, hogy megszámíthatlan szolgáik az elhányt 
csontokon rágódjanak.

EGYENLŐSÉG. Midőn az egyenlőségről szólok, nem akarok 
azon szójátékokra kitérni, hogy például a nagyobb embereket a ki-
sebbek kedvéért el kell köszörülni, mint az egykori muszka könyv-
tárnokról mondják, hogy pakolás közben a szekrénybe nem férő 
nagyobb könyveket elfűrészeltette. Ez gúny az egyenlőség fogalma 
ellen – sem azon merész kísérlőkről, kik, mielőtt egy megállható 
s elfogadható példát mutathatnának fel, ad novam divisionem (új 
birtokelosztásra) szeretnék megidéztetni a világot. Ez a bujtogatók s 
ragadozók tana, mely, ha őrszemmel nem tartjuk, csak arra fog szol-
gálni, hogy a szabadság és egyenlőség eszméit félelmessé tegye.

TESTVÉRISÉG.  A legszentebb eszme, ha létesíthető. De nem 
ez-e Sisyphus köve, mely midőn a hegytetőt érinti, természetes súlya 
szerint ismét visszagördül?…

A testvéri szeretet nemcsak emberek, s nemzetek számára is 
hirdettetik. Meglehet, hogy e szép szó a viszályok dühének ordí-
tása, a nemzetek harcainak mennydörgései közt hangzandik el. De 
az emberiség kebelét most közelebbről s mélyebben érintette e szó, 
hogysem egészen felejtené. Egy pillanatra legalább a fejedelmek 
szövetsége helyett a nemzetek szövetsége, a testvéri szeretet ezen 
legszebb kifolyása foglalta el a kebleket. De hogy ezt most már mint 
az emberiségnek biztos szerzeményét, mint bevégzett tényt róhat-
nók fel a világtörténet könyvébe, ki ezt hinné, az igen csodálato-
san álmodoznék. Mi magyarok a testvériséget úgy értettük, hogy 
minden régi s újabban szerzett jogainkat a hon minden lakójával 
megosztottuk. 

Megjelent: Pesti Hírlap, 1848. jún. 4-i számában

EMLÉKSOROK

Fáy Andrásnak

A kétes csillag mily sorsot küld le hazánkra,
Nincs bölcs a földön jóslatot adni tudó;
De ha erős akarat fűz láncot honfi szivekből,
És soha nem fordúlt arccal az ügyre tekint,
Aggodalom nélkül mehetünk a sorsnak elébe:
Élni fog a nemzet s állni szilárdan a hon.

Másnak

Sok, rideg álomként az egekben kergeti üdvét;
Más a földi javak kéjözönébe merűl:
Téged boldoggá lelkednek erénye avasson,
S áldását szerelem hű keze adja reá.

Álom és való

Álmodjál örömet, s ha fölébredtél, ne csalódjál,
És ha:  csalódásod szebb öröm anyja legyen.

Álmodd ifjúság szép álmait, és ha fölébredsz,
A sejtett szerető karjai fogjanak át. 

Bú és öröm

Ismerj meg bút és örömet: rövid éj legyen a bú,
És az öröm hosszú, boldog aranykori nap.

A természet örök könyvét forgatni ne szünjél:
Benne az Istennek képe leirva vagyon.

Honszeretet

Szeresd hazádat és ne mondd:
A néma szeretet
Szűz mint a lélek, melynek a 
Nyelv még nem véthetett.

Tégy érte mindent: éltedet,
Ha kell csekélybe vedd:
De a hazát könnyelmüen
Kockára ki ne tedd.

S nem csak dicsőké a haza;
A munkás pór, szegény
Bár észrevétlen dolgozik
A hon derűlétén.

Tűrj érte mindent ami bánt,
Kínt, szégyent és halált;
De el ne szenvedd, el ne tűrd
Véred gyalázatát.

S ne csak veszélyben légy serény,
A béke vészesebb,
S melyet vág álmos népeken,
Gyógyíthatlanb a seb.

Gondold meg mennyit érsz: eszed,
Szived, pénzed, karod,
S fukar légy, alkván a honért
Ha azt feláldozod.

S midőn a legtöbb emberek
Csüggednek várni jót
Családjok-, társaik- s magokért,
Ha sorsok csalfa volt;

Midőn nem méltatott erény
És bűn, mely célt nem ér,
Kifárad újra küzdeni
A vágyott javakért;

Midőn a legbuzgóbb anya
Remény- s munkátalan,
S a veszni indult gyermekért
Csak sóhajtása van;

Te még, oh honfi, ébren állj,
Remélni, tenni hő,
Míg a honból kin lelked függ,
Van egy darabka kő.

S midőn setét lesz a világ
És minden tűz kiég,
A honfiszívben fennmarad
Egy szikra még.

S hol honfi húnyt, e szikra ég
Fenn a sírhalmokon,
Bal századoknak éjin át
E lángban él a hon.

S kihűlt hamvából a dicső
Göröghon újra kél,
Felhozza régi hőseit
E szikra fényinél.

E szikra a hon napja lesz,
S hol fénye hőn ragyog,
Az élet a hon kebelén
Ujúlva feldobog.

És újra felvirúl a föld,
Amerre a szem néz,
És minden, aki rajta él,
Munkára tettre kész.

S a nemzet isten képe lesz,
Nemes, nagy és dicső,
Hatalma, üdve és neve
Az éggel mérkező.

Oh honfi, őrizd e tüzet,
S ne félj, ha vész borúl:
E szikra fényt ad és hevet
S ég olthatatlanúl.

(1843)

Vörösmarty Mihály 
(1800-1855)
A Szózat írójára 
emlékezünk…
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Mezőgazdasági, Műszaki és 
Szolgáltató Betéti Társaság, 
Hunya, (Rákóczi u. 55-57.)

mezőgazdasági üzemek, kis-
termelők részére komplett 
mezőgazdasági szolgáltatást 
vállal.

Biztosítja a termeléshez szük-
séges műtrágyát, vetőmagot és vegyszert.
Vállalja a megtermelt növény tisztítását, szárítását, tárolását, ér-
tékesítését.

Érdeklődni lehet: 66/389-689 Tel/Fax, továbbá 66/532-610 sz és 
66/532-611. sz. telefonokon.

E-mail: boti.bt@bekesnet.hu, boti.bt@mailbox.hu

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ
Fő út 81/1. a volt ENCI udvarában

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit.
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodal-
mak, díszebéddel összekötött értekez-
letek, konferenciák, találkozók rende-
zése mérsékelt árakon lehetséges 160 
fő befogadásáig. Az étterem speciális 
kívánság szerinti menü elkészítését is 
vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bé-
relhető óránként 1.800-forintért.

Telefon: (66) 282-048, (20) 9520-243

5500 Gyomaendrőd, 
          Ipartelep út 3. 
(T/F: 66/386-614,  386-226

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk
Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése – tervezése
Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés
Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, Inters-
pan bútorok)
Építőipari anyagkereskedés (Interspan bútorlap…)
Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsa-
lu, keretes állvány, útpanel…)

•
•
•

•
•

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT

Kerékpár forgalmazó 
márkabolt és szerviz
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
csövek, szerelvények
Hűtőszekrények, fagyasztóládák, 
mosógépek, háztartási kisgépek

Szórakoztató elektronika
Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
Villanyszerelési anyagok

GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: 386-909

Január
Dupla párizsi

A párizsit vékony szeletekre vágjuk. Kettőt-kettőt mustárral összeragasztunk. 
Sűrű, borssal ízesített palacsinta tésztát keverünk. A dupla párizsikat belemártjuk 
és forró olajban mindkét oldalát pirosra sütjük. Savanyúsággal tálaljuk.

Seidl Ambrus

Forgalmazzuk a cipőipar számára 
a Keck Cég által gyártott 
különböző cipőipari ragasztókat, 
szerszám és talp lemosókat, 
kikészítőszereket.

T/fax: 06 66/386-896
06 30/9855-671
Gyomaendrőd Fő u 14.

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

BANETH ZOLTÁN december 20-án 
63 éves korában váratlanul befejezte földi 
pályáját. Gyászolják: felesége, gyermekei, 

és az unokák.

FÜLÖP MENYHÉRTNÉ Gellai Ilona, 
volt hunyai lakos, december 10-én 91 éves 
korában visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Gyászolják: menye, unokái, dédunokái.

GONDA BOLDIZSÁRNÉ Gubucz Jo-
lán, volt gyomai lakos november 26-án 78 
éves korában az Örökkévalóság Honába 
költözött. Gyászolják: családja.

HORNOK BÁLINTNÉ Kiszely Aranka, 
aki Hunyán az Ady utcában élt, december 
9-én 92 éves korában megtért Teremtőjé-
hez. Gyászolják: lánya, veje, unokái, déd-
unokái és a rokonság.

KALMÁR IMRÉNÉ Tímár Margit hu-
nyai, korábban endrődi lakos november 
29-én 93 évesen rövid betegség után el-
hunyt. Gyászolják: gyermekei, unokái, és 
dédunokái.

KORCSOK GELLÉRT volt gyomai 
lakos, december 20-án 85 évesen hosszú 
betegség után befejezte földi pályáját. Gyá-
szolják: felesége, leánya, 3 unokája párjuk-
kal és dédunokája.

SZUJÓ PIROSKA ETELKA, aki koráb-
ban Putnokon élt, 49 éves korában befejez-
te földi életét, elköltözött az élők sorából. 
Gyászolják: testvérei, Margit és Lajos és 
családjaik, és a rokonság.

Az endrődi Katolikus Központi Teme-
tőben kriptasírhelyeket lehet vásárolni. 
További információ a plébánián hivatalos 
időben személyesen, vagy a 66/283-940-es 
telefonszámon.

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

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

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarítását, 
karbantartását támogathatjuk adományok 
felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébánián 
hivatali időben (munkanapokon 8-12), vagy 
az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Köz-
hasznú Alapítvány számlájára befizetéssel 
vagy átutalással. Számlaszámunk: 53200015-
10003231 Endrőd és Vidéke Takarékszövet-
kezet.

Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás szerint eltemetett halottakról 40 
évre visszamenőleg, név szerint megemlé-
kezünk halálozási évfordulójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló csa-
lád, egy éven belül havonta, egy éven túl 
évente szentmisét ajánlana fel elhunyt sze-
retteikért.

Csejti fiatalok

Hegedűs Mihály és neje Tímár Emerencia 
az 1940-es évek végén.

Fényképalbum

Tímár Lajos

Pintér Terézia szül. 1854. október 26. 
Endrődön

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK



VÁROSUNK, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület * Főszerkesztő: Császárné Gyuricza Éva
Szerkesztőség címe: 5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 15. Tel., Fax: (66) 386-323, (06-30)2973-571 csaszar@bekesnet.hu  * 

Szerkesztők:  Cs. Szabó István, Iványi László, Márton Gábor, Polányi Éva,
Sóczó Géza, Szonda István, Várfi András, Várfi Péter * Felelős kiadó: Vaszkó András * 

MŰVELŐDÉSI 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: ivanyi@mail.szikszi.hu   vagy   ivanyi@theol.u-szeged.hu

VÁROSUNK 2006. január20

Magyar Juhtenyésztő Szövetség Gyomaendrődön!

Kovács Viktor István vagyok a  Magyar Juhtenyésztő Szövetség 
területi instruktora. Rövid bemutatkozással kezdeném: 1981. 10. 
08-án születtem Szentesen. Kétgyermekes családapa vagyok. Csa-
ládom, beleértve szüleimet és nővéremet, juhtenyésztéssel foglalko-
zik családi gazdaság formájában, persze szinte mindenki dolgozik 
még mellette, mert a mai ágazat helyzete nem teszi lehetővé, hogy 
csak ezzel foglalkozzunk. Fő ágazatunk a juh, jelenleg 430 db-al 
rendelkezünk, ebből 50 db Magyar merinó törzsállomány és emel-
lett, szarvasmarhát és sertést is tartunk. Szakmai tapasztalataimat 
tehát otthon szereztem, de 1997 óta minden évben indulok a hód-
mezővásárhelyi juhászversenyen, ahol előkelő helyezéseket értem 
el. Iskolai végzettségem mezőgazdasági mérnök. Röviden ennyit 
magamról, családomról.

A Magyar Juhtenyésztő Szövetség 1991 áprilisában alakult 
és azóta folyamatosan fejlődésben van. Ma már szinte teljeskörű 
szolgáltatást tud nyújtani a tenyésztőknek /tetoválás, krotáliázás 
továbbtartásra meghagyott jerkék esetében, árubárány-krotália 
megrendelése és az ezekhez szükséges dokumentumok terjesztése, 
tenyészet regisztrálása és bejelentése az ENAR-ba/ röviden ennyi 
persze a teljesség igény e nélkül.

Ma jelenleg Gyomaendrődön 41 regisztrált tenyésztő van, aki 
szerepel az ENAR rendszerben, és ez hozzávetőleg 1100 db nőivarú 
juhot jelent.

Jelenleg az én területem Csongrád megye északi része és Békés 
megye déli részére terjed ki, 17 településen 300 tenyésztőt, 24000 
juhot jelent. Sajnos a létszámból adódóan nem tudok olyan sűrűn 
megjelleni a termelőknél, mint ahogy ezt igényelnék és az szakma-
ilag is indokolt volna. De amikor találkozunk, kérem a termelő-
ket, bátran kérdezzenek, és ha tudok azonnal válaszolok, segítek, 
ha pedig azonnal nem tudok, akkor rövid időn belül megpróbáljuk 
orvosolni a problémát, persze ha arról van szó.

Röviden ennyit szerettem volna elmondani, és ezúton szeretnék 
köszönetet mondani Várfi András falugazdásznak, aki lehetőséget 
adott erre a kis bemutatkozó cikkre. Ha netán valaki konkrét do-
logról bővebben szeretne hallani, olvasni, úgy kérem, keressenek, 
és ha még lesz rá lehetőség,  válaszolok a kérdésekre.

Elérhetőségeim: Lakcím: 6600, Szentes Munkás u.8.
             Tel:  30/ 641-77-59
        E-mail: kovacs.vikt@t-online.hu

EGYEDI 
CIPŐGYÁRTÁS!

34-től 48-as méretig 
női és férfi alkalmi és utcai modellek.

DEFORMÁLT LÁBRA IS, igény szerint.

Természetes alapanyagokból,
Rövid határidőre készítjük a cipőket.

MÉRETFELVEVŐHELY: HUNGELL KFT
Gyomaendrőd, Fő út 140/2. Tel.: 06-30 283-42-60

NEUBORT KANDALLÓK!

Kemencék, cserépkályhák, kandallók, 
kerti sütők építését határidőre, kifogás-
talan minőségben vállalom! Megrendelés 
alapján egyedi kivitelben!

Neubort László kandallóépítő, 
Gyomaendrőd, Fő út 52.

Telefon, fax: 06 66 283-492
Mobil sz.: 06 30 349-1655.

Az őszi utolsó szakasz mérkőzésein úgy tűnt, hogy a mezőny 
közepén zárunk. A közbejött problémák miatt nem sikerült… 

Fő gond az erőnlét további erősítése.

Mérkőzések:

November 19.
Gyomaendrőd VSE - Kondoros: 0:1
Minden remény megvolt a győzelmünkre. Mégis kikaptunk 1:0-
ra. Mélyen tudásuk alatt játszottak a fiaink. Csak Kurilla, Tímár, 
Dénusz és Matusz érdemelnek említést.

Gyoma FC - Tótkomlós:2:1
Megérdemelt győzelem. Gól: Werle (2). 
IFI.: Gyoma -Tótkomlós: 3:0
        Kondoros – Endrőd VSE: 0:5

November 24.
Gyomaendrőd VSE – Szabadkígyós: 2:2
Jóiramú mérkőzés, 70 percig vezetett a hazai együttes. Az utolsó 
20 percben visszaestek. Így csak 1 pontot szereztek. Gól: Nagy ( 
25 és 53. percben). Jó: Gellai, Tímár, Alt, Csejtei, Nagy.
Méhkerék – Gyoma FC: 2:0
Ennyivel jobb volt a hazai együttes. Jó: Vaczér, Dobó, Karati.
IFI.: Endrődi VSE – Szabadkígyós: 2:2
        Méhkerék – Gyoma FC: 1:5

December 3.
Gyomaendrőd VSE – Békésszentandrás: 1:2
Sok hibával játszott csapatunk és a játékvezető súlyosan és sokat 
tévedett ellenünkre.
Jó: Kurilla, Csejtei, Beinschrót.
Békés – Gyoma FC: 0:2 Kiegyensúlyozott játék. Gól: Tóth (2)
Tabella: Első Gyoma FC 13, 2, 3,  52:20.  41
   Tizenegyedik Gyomaendrőd VSE 4 6 8 18-26  18
IFI.: Békés – Gyoma FC: 3:2

December 10.
Magyarbánhegyes – Gyomaendrőd VSE: 3:1
Közepes iram és színvonal. Jó: Uhrin, Hornok, Tóth.
Gyoma FC – Orosházi Rákóczi: 3:1
A pályaválasztók jól kihasználták a lehetőséget. Gól: Bela (2), 
és Szegedi.
Tabella: Első Gyoma FC 14, 2, 3, 55-21, 44
              14. Endrőd VSE    4, 6, 9,  19-29  18

Információ gazdálkodóknak

GAZDAKALENDÁRIUM


