
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 140 Ft

XIV. évfolyam 5. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2007. május

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

(Dsida Jenő: Hálaadás)

Hálás szeretettel 
köszöntjük az 

édesanyákat Anyák 
napja alkalmából.

Isten éltesse, segítse és 
áldja meg Őket!

Szőnyi István: Anyaság

IX. Sajt- és Túrófesztivál

Minden idők leglátogatottabb Sajt- és Túró-
fesztiválját rendezték meg a Bethlen Gábor Szak-
képző Iskola területén. Az új, minden igényt kielé-
gítő helyszín megválasztása sikeresnek bizonyult 
Gyomaendrődön.

A magyar ízek, a finom magyar borok megisme-
rése  mellett színvonalas műsorok követték egymást.

Különös érdeklődés és szimpátia övezte  
Nagyenyed sajtkészítőit és termékeit, valamint Zódor 
László borász Siklós Villányi borait.

A badacsonyi borvidékről a Baksay pincészet 
első alkalommal volt jelen Gyomaendrődön.

Róluk megtudtuk, hogy pincészetük a Szent  
György-hegyen a Szent György kápolna szomszédsá-
gában található, mely 1862-ben épült.

Különös népszerűségnek  örvendett Szőlőske 
borkínálata. Szőlőske a Tokaj–Hegyalja Szlovákia 
oldalán található. Ezen a vidéken Matiász János 
1842-ben oltotta a nemes szőlőrészt a vadszőlővel. 
Ők hetedik alkalommal vettek részt a gyomaendrődi 
fesztiválon, 2007. május 4-én pedig Nagyváradon 
mutatják be termékeiket.

Reméljük 2008-ban ismét találkozunk valameny-
nyi résztvevővel ugyanezen a helyen, hasonló körül-
mények között.

Képek a 96. oldalon!

munkában a zsűri
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Az alábbi gyomaendrődi civil 
szervezetek köszönik az eddigi jó-
indulatot mindazoknak, akik adó-
juk 1%-ával korábban is támogatták 
alapítványukat, egyesületüket. Re-
mélik és kérik, az ez évi támogatást 
is.

Endrődi Szent Imre Egyház-
községért Közhasznú Alapítvány, 
célja az egyházi temetők karbantar-
tása, újra megnyitásukkal kapcsola-
tos költségek fedezése, a templom 
belső felújításának támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.
Endrődiek Baráti Köre Egye-

sület, célja a hagyományok ápolása, 
az elszármazottakkal való kapcso-
lattartás.

Adószám: 19182030-1-04.
Élet Másokért Közhasznú 

Egyesület, célja a rászoruló gyer-
mekek és felnőttek segítése, támo-
gatása.

Adószám: 18384215-1-04
Honismereti Alapítvány, célja 

a helyi hagyományok megőrzése, 
publikálása, az Endrődi Füzetek, 
stb.

Adószám:19056274-1-04
Hittel a Holnap Ifjúságáért 

Alapítvány, célja a Szent Gellért 
Katolikus Iskola támogatása. Ez a 
helyes adószám, a korábbi számban 
hibás!!!!!!

Adószám:18372276-1-04
Cukorbetegek Gyomaendrődi 

Klubja, célja a cukorbetegek okta-
tása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Kiemelkedően Közhasznú Egyesü-
let célja az élet és vagyon védelme 
városunkban és környékén.

Adószám: 18371608 –1-04.
Hallható Hang Alapítvány, 

célja a zeneiskola hangszerállomá-
nyának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04
Gyomaendrődi Városi Sport-

egyesület, célja a helyi ifjúsági és 
labdarúgó sport támogatása.

Adószám: 18370827-1-04.
Dr. Farkas János Alapítvány, 

célja a külterületen felnövő tehet-
séges, hátrányos helyzetű fiatalok 
tovább tanulásának támogatása.

Adószám: 19062255-1-04
Öregszőlői Gyermekekért 

Alapítvány, célja a külterületen fel-
növő hátrányos helyzetű gyermekek 
közép és felsőfokú tanulmányainak 
támogatása.

Adószám: 18376184-1-04
Selyem úti Óvodáért Alapít-

vány célja az óvodás gyermekek 
kirándulásainak támogatása, az 
óvodai felszerelések színvonalának 
javítása.

Adószám: 18379778-1-24
Gyomaendrődi Siketek és Na-

gyothallók Közhasznú Alapítvá-
nya, célja a gyomaendrődi siketek 
és nagyothallók segítése.

Adószám: 18380558-1-04
Kincs Az Életed Közhasznú 

Alapítvány, célja a Gyomaendrő-
dön fogyatékkal élők segítése, a 
Gondozási Központ ez irányú tevé-
kenységének támogatása, felszerelé-
seinek javítása. 

Adószám: 18386932-1-04
A Napsugár Óvodákért Köz-

hasznú Alapítvány, célja a Szabad-
ság úti és a Fő út 85 sz. alatti óvodák 
gyermekeinek tanulási, játszási fel-
tételeinek jobbítása, az óvodák tár-
gyi feltételeinek javítása.

Adószám: 18386248-1-04  
Templárius Alapítvány támo-

gatja a „Segítsünk a rászoruló gyer-
mekeken!” jótékony célú adakozást. 

Adószám: 18856617-1-17
Gyomaendrődi Mentőala-

pítvány: célja a mentőállomás be-
rendezésének, felszerelésének és 
a mentéstechnikai eszközöknek a 
bővítése. 

Adószám: 18376713-1-04

Köszönet az 1%-ért!

hogy miről döntött a 
Képviselő-testület áprilisban

Beszámoló 2006. évi költségvetés 
végrehajtásáról

Az ülésen jelen lévő könyvvizsgáló szó-
beli kiegészítése alapján is jónak és valósnak 
ítélte meg az önkormányzat vagyoni helyze-
téről készült elszámolást, a könyvelést pedig 
megfelelő dokumentumokkal alátámasztott-
nak. Így a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta a beszámolót.

A magánerős lakossági út és 
közmű építések szervezéséről és tá-
mogatási rendszeréről szóló rendelet 
módosítása 

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosa felkérte valamennyi regionális köz-
igazgatási hivatal vezetőjét, hogy vizsgáltassa 
felül a lakossági hozzájárulással épült utak 
jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó rendele-
tét.

A jelzálogjog bejegyzése Gyomaendrődön 
nem gyakorlat, mert a közműfejlesztési hoz-
zájárulásból eredő tartozások behajtását a 
Pénzügyi osztály egyéb módon bonyolítja. A 
Képviselő-testület határozata alapján az ide 
vonatkozó rendeletet módosította. 

Összefoglaló jelentés a 2006. év-
ben végzett belső ellenőrzésekről

Az önkormányzatok kötelessége gondos-
kodni az ide vonatkozó törvény betartásával 
az ökormányzat gazdálkodásának belső el-
lenőrzéséről.

Az ellenőrzés az alábbi intézményekre 
terjedt ki: Kis Bálint Általános Iskola, Rózsa-
hegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner 
Imre Gimnázium, Városi Zene-és Művészeti 
Iskola, Városi Családsegítő Központ, Városi 
Gondozási Központ.

Egy képviselő kért szót az előterjesztés-
sel kapcsolatban, s bár jónak ítélte a legtöbb 
vizsgált intézmény könyvvizsgálói jelentését, 
mégis takarékosabb költséggazdálkodásra 
kérte az intézményeket, hivatkozva az elkö-
vetkező nehéz gazdasági időszakra. A Képvi-
selő-testület a jelentést elfogadta.

Tájékoztató a város közbiztonsági 
helyzetéről rendőrség beszámolója

Az Őrsparancsnok értékelése kiterjedt: 
személyi technikai feltételekre, bűnügyi 
helyzet alakulására, közlekedésrendészeti 
helyzet alakulására, közrendvédelmi hely-
zet értékelésére, a város szervezeteivel való 
együttműködésre.

A tájékoztatóból megállapítható, hogy 
legfőbb céljuk, a lakosság biztonságérzete jó 
legyen. Azonban a város bűnügyi helyzetét, 
bűncselekményeinek számát, illetve azok 
jellegének alakulását alapvetően meghatá-
rozzák a város területi jellemzői, a lakosság 
egzisztenciális helyzete, a várost keresztülsze-
lő főútvonal, amely magába foglalja a nagy 
átmenő forgalmat, illetve ezáltal potenciális 
baleseti tényezőket is.

Sajnálatos, hogy az őrs állományából 
hét személy hiányzik, mely a mindennapi 
működést veszélyezteti, de elsősorban a köz-
rendvédelmi szolgáltatást. Ennek ellenére az 
őrsparancsnok beszámolójában úgy ítéli meg, 
hogy a rendőrőrs a kitűzött feladatokat elvé-
gezte, a velük szembe támasztott követelmé-
nyeknek eleget tett.

Úgy a Képviselő-testület több tagja, mint 
az érdeklődők hozzászóltak a jelentéshez, 
melynek végkicsengése az volt, hogy a város 
elvárja a nagyobb közbiztonságot, illetve az 

oktalan rongálások, a betörések felderítését a 
helyi rendőröktől.

Átfogó értékelés a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátá-
sáról

A gyermekvédelmi feladatok 2006. évi 
ellátásáról szóló átfogó értékelést valamint a 
Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés 
és gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 2006. 
évi beszámolóját elfogadta.

Óvodai feladatellátás helyzetének 
áttekintése

Az óvodavezetők írásban nyilatkoztak,  
miszerint két óvodavezető kivételével válto-
zatlan feltételek mellett vállalták az óvodák 
további működtetését.

A gyomaendrődi Százszorszép Óvodai 
Oktató Kht. képviseletében Dr. Csoma Antal 
Gáborné jelezte, hogy a 2006/2007-es tanév 
végétől nem kívánja tovább működtetni az 
óvodát.

A Csemetekert Oktató Kht. képvisele-
tében Bárdi Zoltánné jelezte, hogy jelenlegi 
formában nem kívánja működtetni az óvodát. 
Ígéretet kapott arra, hogy a katolikus egyház 
segítséget nyújt az óvoda fenntartásában.

Több hozzászólás is történt a Képviselő-
testület és az érdeklődők köréből egyaránt. 
Egybehangzóan határozott úgy a testület, 
hogy mindkettő óvoda esetében további tár-
gyalásokra van szükség. A Képviselő-testület 
2007. május havi ülésén hoz döntést.

2007. évi alapokra beérkezett pá-
lyázatok elbírálása

A Képviselő-testület pályázatot írt ki a 
2007. évi Ifjúsági Sport- és Civilszervezetek 
támogatási alap felhasználására. A határidőig 
összesen 85 pályázat érkezett. Az elosztható 
összeg közel fele volt csak a kért támogatá-
soknak. 

A Gyomaendrődi FC, és a Gyomaendrődi 
VSE pénzbeli támogatását a Képviselő-testület 
megszavazta. Javasolták, hogy a pénzbeli tá-
mogatás legyen arányosabb a két focicsapat 
között.

„Gyomaendrőd helytörténete” pá-
lyázati kiírás

A 25 éves jubileumra tekintettel az ün-
nepi megemlékezés méltó része lehet egy 
témával kapcsolatos pályázati kiírás, melynek 
feltételei egy későbbi időpontban megtekint-
hetők lesznek.

Egészségügyi szolgáltató megvá-
lasztása

A Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. Ügyvezetője azzal a kérés-
sel fordult városunk Polgármesteréhez, hogy 
vizsgálja felül az Egészségügyi Minisztérium 
által javasolt egészségügyi szolgáltatóhoz 
történő tartozását. A Képviselő-testület utasí-
totta a Polgármestert, hogy a krónikus ápo-
lás tekintetében folytasson tárgyalásokat az 
egészségügyi szolgáltatókkal, és kérje ki az 
eü. intézmény főorvosának és a háziorvosok-
nak a szakmai véleményét.

Kerékpárút építése-DAOP pályá-
zat

A megjelenő kiírás alapján a Bajcsy úttól 
a Semmelweis útig történő kerékpárút építésé-
re nyújtja be a pályázatot az önkormányzat. 

Gyomaendrőd-Csárdaszál lás-
Mezőberény kerékpárút tervezése-
GKM pályázat

Városunk Mezőberénnyel és Csárdaszál-
lással közösen pályázna a Gyomaendrődtől 
Csárdaszálláson át Mezőberényig tartó sza-
kasz megtervezésére és megépítésére.

Tájékoztatás a Térségi Szociális 
Gondozási Központ működési engedély 
módosításáról

A Képviselő-testület a Városi Gondozási 
Központ intézménye által ellátott feladatokat 
térségi szintre emelte, ezért egy hosszabb 
egyeztetés és tárgyalási folyamatban a 
Hunya, Csárdaszállás, Gyomaendrőd Önkor-
mányzatok által alkotott intézményi társulás 
keretei között kívánja a Gondozási Központ 
intézményt fenntartani.

A Térségi Gondozási Központ intézmény-
vezetői álláshelyének betöltésére egy jelent-
kező adta be pályázatát. 

Tájékoztató a Gyomaendrődi Regi-
onális Hulladékkezelő Mű működéséről 
és a szelektív hulladékgyűjtésről

A jövő évtől feltételezhetően változni 
fog a szemétszállítással kapcsolatos térítési 
díj megfizetése, mivel a város anyagi hely-
zete egyre nehezebben viseli el az ezzel járó 
terheket. Egy új koncepció kerül kidolgozásra, 
melyet megelőz egy széleskörű lakossági tájé-
koztatás és megkérdezés. 

ClubNetCet Internetes Ismeretter-
jesztő Egyesület kérelme

A ClubNetCet Internetes Egyesület képvi-
selője kérésre a testület engedélyezte, hogy  
székhelyét a Közösségi Házban jelölje meg, 
mivel a Templárius Alapítvánnyal szoros szak-
mai kapcsolatot tartanak fenn.

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi 
Központ pályázati felhívása

A pályázat célja: a megváltozott munka-
képességű személyek munkaviszony kereté-
ben történő foglalkoztatásának elősegítése. 
A támogatás mértéke az összköltség 80%-a, 
míg az önrész 20%-ot tesz ki. Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata a rá jutó saját erőt, 
azaz 150.500 Ft-ot a 2007. évi költségveté-
séből biztosítja.

„Bölcsőtől a sírig” című album 
megjelentetésének támogatása

A PINTER-ART Nyomdaipari és Kiad-
ványszerkesztő Kkt. „Bölcsőtől a sírig” című 
albumát szeretné kiadni. Tizenöt gyomai-
endrődi származású híres ember életútjának 
bemutatása: Pásztor János, Kner Izidor, Kner 
Imre, Kálmán Farkas, Rózsahegyi Kálmán, 
Tímár Máté, Papp Zsigmond, id. Kató József, 
Vidovszky István, Illésy Péter, Gubucz Gáspár, 
Rácz Lajos, Vidovszky Béla, Corini Margit, Ha-
tár Győző. A Képviselő-testület támogatja az 
album kiadását, és vállalja a könyv nyomdai 
előkészítésének költségeit, 410.000.-Ft+ÁFA 
összegben.

Lehóczkiné Timár Irén képviselő
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Az Endrődi Közösségi Ház programja - 
2007. május

Civil csoportok foglalkozásai

Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 
az előre egyeztetett időpontban
Barátság Klub: minden szerdán 17 órától
Endrődi Gazdakör: minden második csütörtökön 19 órától
Jóga: hétfőn 19-21 óráig
Egész-ség Kör: általában minden hónap első hétfőjén, most kivételesen 
a második kedden, május 14-én 16 órakor
KDNP helyi szervezete: minden hónap elő keddjén 17 órától

Nosztalgia délután a hatvanas, hetvenes évek slágereivel a Csabai 
Színistúdió növendékei előadásában 

május 19. (szombat) 15 óra  

A VI. Májusi Tárlat megnyitója
május 26. (szombat) 16 óra

Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében
május 29. (kedd) 8-11 óra

Egész-ség Kör megváltozott időpontban
Mivel a kör több tagja május 7-én egy kirándulás keretében a Parlamen-
tet tekinti meg, ezért ebben a hónapban kivételesen a második hétfőn, 
azaz május 14-én 16 órától tartjuk meg soros ülésünket. Ezen Gyarmati 
Györgyné tanárnő tart előadást a leggyakrabban használt gyógynövé-
nyekről, most ezeket elméletben ismerjük meg, majd a jövő hónapban, 
június 4-én 16 órakor tartandó találkozónkon  egy Körös-parti séta 
keretében a természetben találkozunk ugyanezekkel a gyógynövények-
kel. 

Az Endrődiek Baráti Köre budapesti találkozó
Az áprilisi számban megjelent cikket az alábbi adatokkal 

egészítjük ki:
Ellenőrző Bizottság vezetője: Szabó Zoltánné
tagjai: Dr. Somlói Józsefné, Sarkadiné Selem Orsolya.

MEGHÍVÓ

Filharmónia Kht. hangversenye Békéscsabán a Jókai Színházban  
2007. május 14-én, 19,30 órakor

MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR
Közreműködik: Szecsődi Ferenc – hegedű

Vezényel: Gál Tamás

Műsor:
Hubay: II. csárdajelenet (Huszár Lajos átirata)

Románc (Huszár Lajos átirata)
Carmen fantázia

Csajkovszkij: V. szimfónia, e-moll, op.64.
Jegyek 1.200,- Ft-os áron válthatók a Filharmónia Kht. 

Békés Megyei Irodájában. 
(5600 Békéscsaba, Andrássy út 24/28.) Tel/fax: 66/442-120

Hősök Napja Endrődön
2007. május 27. Pünkösdvasárnap

Cím: „Szól a régi bakanóta…”

(Műsorunkat Császárné Gyuricza Éva emlékének ajánljuk)

10.00. Szentmise
11.00. Ünnepség a Hősök terén
Főszervező: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola (versek 

és katonadalok)
Ünnepi szónok: Turi-Kovács Béla képviselő

Minden emlékezni vágyó, őseit tisztelő vendégünket szere-
tettel várjuk!

Lukács László igazgató

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tanulói és dolgozói 
szeretettel meghívják Önt Gyomaendrődre, a névadás  

11. évfordulója alkalmából tartandó 

RÓ Z S A H E G Y I  NA P OK
rendezvényeire.

Időpont: 2007. május 11-12.

Május 11. péntek
 09 00 Megnyitó
 09 30 Rendhagyó órák
 12 00 Ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás
  13 00 E b é d
 16 00 Kulturális program
 20 00 Tábortűz, ünnepélyes faültetés 
  Helyszín: ridegvárosi játszótér

Május 12. szombat

 09 00 Tanár-diák-szülő ügyességi vetélkedő
  Helyszín: sportpálya
 17 30 Az iskola diákjainak gálaműsora 
  Helyszín: tornaterem
 20 00  Baráti beszélgetés a meghívott vendégekkel

FELHÍVÁS! - Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2007/2008-as 
tanévre a beiskolázási támogatást az általános iskolás gyermekek ré-
szére 2007. május 1. napjától május 31. napjáig lehet kérelmezni (ezen 
célra rendszeresített formanyomtatványon) Gyomaendrőd Város Pol-
gármesteri Hivatalának Humánpolitikai Osztályánál (Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1.) és a hivatal Kirendeltségén (Gyomaendrőd, Fő út 2.).

Személyes tájékoztatás kérhető Menkó Aranka ügyintézőnél.
A megállapított támogatás tankönyv, tanszer vásárlására fordítható!
Egyben tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy középiskolai, illetve 

felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére a támogatást 2007. 
szeptember hónapban lehet igényelni.

A kérelem benyújtásának pontos határideje későbbi időpontban 
meghirdetésre kerül Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának 
faliújságján, a Gyomaendrődi Híradóban és a város honlapján (www.
gyomaendrod.hu) 

Várfi András polgármester

Katona József Művelődési Központ 2007. május

A Világ Futballcsillagai A–Z-ig cimmel kiállítás 
a solti Molnár István dedikált labdarugó fotóiból

5 kontinensről, 70 országból, 600  fotó
A kiállítás megnyitója: május 8. (kedd) 16 óra

Megnyitja: Molnár István a kiállítás tulajdonosa
Megtekinthető: május 19-ig hétköznap: 9–18 óráig, szombaton: 9–12 

óráig

Május 12. (szombat) 15 óra A Galaktika Baráti Kör vendége lesz
 Kalmár János (író, újságíró, ősiség kutató)

Az előadás témái: 
1. Az ókori egyiptomi szupertechnika. 

2. Alkimisták, Templomos lovagok, Szabadkőművesek. 
3. Illuminátusok (Megvilágosultak) 

Belépő: 300 Ft

Május 26. (szombat) 16 óra
A Színfolt Mazsorett Csoport és utánpótlás csoportjainak évzáró 

bemutatója.
A fentieken túl közreműködik a Városi Zene- és Művészeti Iskola 

Modern-kortárstánc tanszakának valamennyi táncosa.

2007. május 31. 16 óra a Városi Zene- és Művészeti Iskola 
Képzőművész Tanszaka vizsgakiállításának megnyitója.

Műsorral közreműködnek: az  iskola tanulói
A kiállítás megtekinthető: június 9-ig hétköznap 8–17-ig, szombaton 

9-12-ig

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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GUBUCZ JÓZSEFNÉ 
sz.: JUHOS ERZSÉBET JULIANNA

(1950 – 2007)
gyomai róm. kat. kántor

„Látjátok feleim, egyszerre meghalt,
és itt hagyott minket magunkra.”

Kosztolányi Dezső: Halotti 
beszéd című versének első két 
sora jut eszembe, amikor ked-
ves munkatársamra, szolgálat-
kész kántorunkra, Erzsikénkre 
gondolok.

Rövid, de tartalmas életút-
ját kísérjük végig lélekben az 
őszinte kegyelet hálájával.

1950. február 16-án szüle-
tett Endrődön. Édesapja Juhos 
Sándor budapesti születésű 
jóhírű férfi szabó. Édesanyja 
Tóth Margit, endrődi szárma-
zású, hangyaszorgalmú varró-
nő és cipőfelsőrész-készítő.

Gyermekkorának első szakaszát Endrődön töltötte a szülői 
szeretet melegítő, simogató napsugarában sütkérezve. Kis-
gyermek fejjel, játékos légkörben gyűjtötte az erőt a reá váró 
küzdelmes élethez, a nálánál két évvel idősebb Mária nővé-
rével.

Négyéves korában (1954-ben) szülei Gyomára költöztek 
a katolikus templommal szemben fekvő Petőfi u. 2. sz. alatti 
épületbe, lakásba. Tehát elemi iskolás éveit Gyomán kezdte 
meg. Ezt követően az ugyancsak gyomai Kiss Lajos Gimnázi-
umban folytatta középiskolai  tanulmányait. Gyomán érettsé-
gizett 1968-ban. Majd a technikumi évek következtek.

Tanulmányai befejezése u tán a Hőterm Kazángyárban dol-
gozott egy évig. Utána 20 éven át a Kner Imre Gimnáziumban 
munkálkodott mint könyvelő (Tudjuk, a Kner Imre Gimnázium 
a Kiss Lajos Gimnázium jogutódja).

Első házasságát Márialaki Lajossal kötötte. Ebből a házas-
ságból született Rita nevű leányuk. 

Második házasságát Gubucz Józseffel kötötte. Ebből a há-
zasságból született Edit nevű leányuk.

Mindenekelőtt édesanya volt. Az életét az anyai örömök és 
gondok kísérték, áldozatos lelkét az önfeláldozó szeretetnek 
megszámlálhatatlan tette is. Jézusunk Édesanyjának, Máriának 
nagy tisztelője. Minden bizonnyal példájából meríti és kapja az 

Istentől azt a temérdek kegyelmet, melynek fölhasználásával 
túlzás nélkül a bibliai erős asszonyok soraiban tisztelhetjük őt.

1996-ban megalakult a Gyomaendrődi Zenebarátok Kama-
ra Kórusa. Ennek alapító tagjai között láthattuk őt. Kórustag-
ként is szívvel-lélekkel dolgozott, egészen a haláláig.

Nyugdíjazása után 12 évig kántorkodott a Gyomai Római 
Katolikus Egyházközségben. Az endrődi templomban is kise-
gített éveken keresztül. Az Isten megáldotta azzal a tehetség-
gel és képességgel is, hogy a szent zene dallamait az orgona 
hangján megszólaltassa.

Már túl élete delén fiatalos lendülettel kántorképzőbe járt, 
hogy Egyházunk előírásainak és elvárásának megfelelően tud-
ja kísérni orgonával az egyházi énekeket. Így telt élete utolsó 
szakasza Egyháza szolgálatában. Nekem, mint plébánosának 
és munkatársának többször hangsúlyozta csillogó szemek-
kel: „Engem a szent zene is közelebb vitt és visz az Istenhez, 
minden harmónia Ősforrásához. Hálát adok Neki minden nap, 
hogy ezzel a tevékenységemmel is tartalmasabbá tehetem 
az életem.”  Gyengülő ujjaival is a lelkek Istenhez emelését 
szolgálta. Részt vett a szentmiseáldozat énekeinek orgoná-
val történő kísérésében. Segített, közreműködött a templo-
mi szolgálatban, szertartások végzésében. Gyakran láttuk a 
gyomaendrődi ravatalozókban, temetőkben. Együtt érző lel-
külettel, imádságos szeretettel kísérte az elhunytak üdvössé-
géért égbe szálló énekeket is.

2007. január 30-én váratlanul visszaadja nemes lelkét Te-
remtőjének. Halálának oka: szívelégtelenség.

Február 9-én de. 11 órakor a gyomai Köztemetőben bú-
csúztunk tőle. Egyházunk és Egyházközségünk hárompapos 
temetéssel igyekezett kimutatni háláját iránta. Esperes atyánk, 
Szurovecz Vince végezte a temetés szertartását, Iványi László 
endrődi és Tímár Mihály gyomai plébános segédletével. 

A gyászbeszédből legyen szabad egy-két gondolatot ki-
emelni. „Reményik Sándor verse szerint oly sok mindentől kell 
búcsúznunk. Mi mindig búcsúzunk, írja versében a költő..” 
Majd Mécs László papköltő egyik verséből idézett esperes 
atya:

„Az élet örök búcsúzás
Ó bárcsak tudnánk távozáskor fényt hagyni,
Mint a Messiás.

Nagy fájdalmunkban vigasztal minket az a jézusi ígéret, 
hogy aki távozáskor itthagyja hitének fényét, áldásos életének 
fényét, annak jutalma az atyai ház békéje lesz. Erzsébet nővé-
rünk fényt hagyott maga után…. a hősies édesanyai szeretet 
fényét… a buzgó Isten-dicséret fényét.”

Esperesünk a gyászbeszéd végén a zsoltáros szavaival így 
imádkozott: „Szívem mélyéből áldalak, Uram… Az angyalok 
színe előtt énekelek Neked, leborulok szent templomod előtt. 
Áldom nevedet jóságodért és hűségedért. (138. Zs.)”

Én Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd c. versét olvastam. 
Ebből egy-két Erzsikénkre vonatkoztatott igazságot idézek.

„… a mi szívünkhöz közel álló volt…
Akárki is volt ő, de fény, de hő volt…
…  zengett fülünkbe hangja, 
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélyben lenn…”

Erzsikénk! Zengjen hangod az üdvözültek honában, az Is-
tent-dicsérők karában egy örökkévalóságon át! – Megáldott 
hamvaid nyugodjanak békében! – Adja meg Jézusunk, hogy 
az Isten jobbján találkozzunk!

Tímár Mihály
gyomai plébániai kormányzó
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 „Sokkal jobban van dolga a kettőnek, 
hogynem az egynek; mert azoknak jó 
jutalmok van az ő munkájokból. Mert ha 
elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj 
pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és 
nincsen, a ki őt felemelje.”

(Prédikátor könyve 4,9-10. 
Károli Gáspár fordítása)

A kicsit megsárgult alakuló ülés jegyzőkönyve dokumentálja a 
helyi takarékszövetkezet újbóli megalakulását. Az újbóli megala-
kulás történelmi gyökerekre utal, amelyről sajnos írásbeli doku-
mentum nem áll rendelkezésünkre.

Magyarországon az első szövetkezetek hitelszövetkezetek vol-
tak, amelyek a XIX. Század közepén hitelegyletek néven alakultak, 
s  talán az sem véletlen, hogy a viszonylag több politikai szabadság 
jogot élvező erdélyi szászok voltak a létrehozói.

A megindult fejlődés hatására már az 1875-ös Keres-
kedelmi Törvény is külön foglalkozik a szövetkezetekkel 
és 1898-ban megszületett az első hitelszövetkezeti tör-
vény is. A századfordulón már közel 1000 hitelszövetke-
zet működött 200 ezer taggal, s a Trianon előtti időben 
számuk már meghaladta a 2500-at, és taglétszámuk is a 
600 ezret. A Trianon utáni csonka Magyarországon 1000 
szövetkezet maradt, amelyek a két világháború között fo-
kozatosan erősödtek, hisz a második világégés előtt már 
1500 hitelszövetkezet működött több mint 800 ezer tag-
gal. A háborús éveket átvészelték a szövetkezetek, azon-
ban a társadalmi átalakulás a szövetkezeti önállóságot és 
önigazgatást nem soká tűrte, a hatalom hol direkt, hol in-
direkt eszközökkel mindent megtett elsorvasztásukra. A 
hitelszövetkezetek fokozatosan megszüntetésre kerültek 
és vagyonukat kisajátították, amelynek végső betetőzése 
egy 1952-es rendelet volt, amely a természetes személyek-
kel kapcsolatos pénzintézeti tevékenységet kizárólag az 
OTP-hez rendelte. A vidék pénzügyi finanszírozásában 
fontos szerepet játszó hitelszövetkezeteket a Rákosi rendszer lefe-
jezte, felszámolta, mert minden személyes autonómiát ellenségnek 
tekintett. 1840-1952 több mint 100 év, ami a múltunk is, meg nem 
is. Gyökereink feltárása még várat magára. Az alakuló ülésen fel-
szólaló Tímár Gergely (III. ker. 212) kérdése ezt igazolja. „Vannak 
olyan személyek, akiknek a szövetkezeti hitelintézetnél betétjük és 
részjegyük volt, mi lesz azzal, vissza fogják-e kapni?”

A jegyzőkönyv tanúsága szerint választ nem kapott.
Nem véletlen, hogy az 56-os forradalom előestéjén kezdődött 

meg a szövetkezetek újraszerveződése. 1956. október 14-én alakult 
meg Dunaföldváron az első Takarékszövetkezet. Erről így ír a Ma-
gyar Nemzet 1956. október 17-i számában:

„Mi történt tulajdonképpen Dunaföldváron? Elsősorban az, 

hogy az emberek: parasztok, kisiparosok, értelmiségiek, akik eddig 
a magyar életnek úgynevezett árnyékos utcájában húzták meg ma-
gukat, kijöttek az élet naposabb oldalára és kezükbe vették sorsuk 
jobb alakítását, életszínvonaluk emelését, az alkotmányban lefekte-
tett emberi és állampolgári jogaik érvényesítését. Megalakították az 
ország első szövetkezeti takarékpénztárát. Közel ötszázan jegyez-
tek három hét alatt üzletrészt. Befizették ezért a forintjaikat. Nem 
kellett sem nógatás, még kevésbé parancsolgatás, mint ahogy az az 
elmúlt esztendők során történt. Nyílt és szabad utat választottak 
egyéni boldogulásuk biztosítására és vállalták az ezzel járó anya-
gi áldozatot is. Ha gondokba elmerülve visszatekintünk az elmúlt 
időkre, valóban nagy jelentőséget kell tulajdonítunk az ország első 
falusi takarékszövetkezete megalakulásának.”

Endrődön is ebben az időszakban indult meg az újraszervezés, 
amely az ismert történelmi körülmények között nem teljesedett 
be, csak a következő év május 18-án. Innen kezdődik újkori tör-
ténetünk, az azóta megélt 50 év. Nem volt könnyű időszak, de a 
takarékszövetkezetek rohamos térnyerése egyre fontosabb szerepet 
töltött be a csökött pénzviszonyok közepette is. Ugyanakkor érvé-
nyesült az alulról jövő szerveződésekre gyakorolt feudális indítta-
tású nyomás hatása is. Ilyen volt, hogy 1972-ig ki voltunk tiltva a 
városokból, az OTP volt a takarékszövetkezetek hivatalból kiren-
delt felügyelője, az hogy egyetlen fillér állami támogatást a takarék-
szövetkezetek nem kaptak. A rendszerváltáskor a takarékszövet-
kezetek voltak Magyarország legprivátabb pénzintézetei, minden 
vagyonuk a tagok péter filléreiből képződött és tényleg közösségé 
volt. Ez a megállapítás ma is igaz.

a Takarékszövetkezet dolgozói 1978-ban

A rendszerváltás lehetővé tette a régi énünkhöz való visszaté-
rést, de ez nem ment minden buktató nélkül, mert az akkori zava-
ros időszakban voltak, akik a szövetkezetet saját hasznukra kíván-
ták felhasználni. Az 1988-1994. közötti időszakot is átéltük, még 
ha Róza Vendelné Jutka nevével fémjelzett 30 éves örökséget szinte 
teljes egészében el is vesztettük.

1995 óta fejlődésünk töretlen, mert új üzleti filozófiánknak 
megfelelően a helyiekkel, a helyiekért vagyunk. 2500 szövetkezeti 
tagunk 113 milliós részjegy tőkéje mellett saját tőkénk meghaladja 
az 1,5 milliárdot, s 9 településen működő 
pénzintézetünk mérlegfőösszege a 20 mil- folytatás a 89. oldalon



VÁROSUNK 2007. május86

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

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

A templomos lovagok véráldozata Muhinál

MÁJUSI ÜNNEPEK
  1. kedd:  Szent József, a munkás
  2. szerda:  Szent Atanáz püspök, egyháztanító
  3. csütörtök:  Szent Fülöp és Jakab apostolok
  4. péntek:  Szent Flórián vértanú
  6. vasárnap:  Húsvét 5. vasárnapja
  7. hétfő:  Boldog Gizella
12. szombat:  Szent Néreusz, Achilleusz, Pongrác vértanúk
13. vasárnap:  Húsvét 6. vasárnapja
16. szerda:  Nepomuki Szent JÁnos áldozópap és vértanú
18. péntek:  Szent I. János pápa és vértanú
20. vasárnap:  Urunk mennybemenetele
21. hétfő:  Magallán Szent Kristóf áldozópap vértanú
22. kedd:  Szent Rita szerzetesnő
23. szerda:  Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú
24. csütörtök:  Szűz Mária, keresztények segítsége
25. péntek:  Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap
26. szombat:  Néri Szent Fülöp áldozópap
27. vasárnap:  Pünkösdvasárnap
28. hétfő:  Pünkösdhétfő
30. szerda:  Szent István király ereklyéinek átvitele

MÁJUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor, és 19 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Hétköznap esténként 19 órakor, vasárnap az esti misén májusi litánia

Pünkösd mindkét napján 10, és 19 óra

Szent Gellért Iskola kápolnájában
május 6-án vasárnap  15 órakor Anyák napi, és 13-án fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szombaton este 6-kor. 
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise. 

Hétköznap fél 6-kor, vasárnap fél 10-kor májusi litánia
Pünkösd mindkét napján 8 óra

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 19 órakor, 

szombaton 19 órakor vasárnapi előesti mise. 
Misék előtt fél órával májusi litánia.

Muhi község nevét mindnyájan ismer-
jük a történelemkönyvekből. Az 550 lelkes 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei falucská-
ban április 14-én emlékeztek meg a muhi 
csata 766. évfordulójáról. Aki ide szemé-
lyesen is ellátogatott, az elcsodálkozhatott, 
hogy mennyire rendezett és virágokkal, 
igényesen díszített ez a település. Az esemé-
nyen számos templomos lovag részt vett, 
városunkat is többen képviselték, köztük 
Ungvölgyi János, a rend tiszántúli kerületé-
nek commendatora, vezetője.

IV. Béla királyunk 1241. április 11-12-
én Muhi mellett megsemmisítő vereséget 
szenvedett a tatároktól, de a dalmát tenger-
part Trau (ma Trogij) szigetére menekülve 
a következő évben sikerült újjászerveznie 
a magyar államot. IV. Béla menekülését a 
csata helyszínéről nyolcvan templomos lo-
vag véráldozata tette lehetővé.    

A falu határában a csata keresztekkel 
megjelölt emlékművét 1994-ben építette a 
megyei önkormányzat, azóta is sokan ke-
resik fel, főleg iskolaidőben a diákok. Muhi 
lakossága sokáig nem emlékezett meg a ne-
vezetes esemény évfordulójáról, a Templo-
mos Lovagrend tagjai közel tíz éve indítot-
ták el ezt a hagyományt, ehhez csatlakozott 
később a falu.

Az ünnepég kezdetén a templomosok 
nyolcágú piros lovagkereszttel megjelölt fe-
hér palástjukban bevonultak a templomba, 
őket követték a délceg, díszes egyenruhás 
koronaőrök a Szent Korona másolatával. 
A templom kicsinek bizonyult az ünneplő 
közösség befogadására, sokan kivetítve kí-

sérhették nyomon a misét. 
Dr. Szabó Csaba, a megyei közgyűlés 

tagja megemlékezésében kifejtette, tisztele-
tet érdemelnek azok a hősök, akik hazán-
kért életüket áldozták. Igaz ez Mohácsra, a 
Rákóczi-féle, illetve az 1848-49-es szabad-
ságharcra, vagy a második világháborúban 
a Don-kanyarnál elesettekre. Tanulságos, 
hogy akik eddig erre a nemzetre, országra 
törtek, azok eltűntek a történelem süllyesz-
tőjében. Ma már nincs tatár birodalom, a 
Habsburgok ma nem jelentenek többet a 
nosztalgiánál, a múlthoz tartozik Szovjetu-
nió, és úgy véli, azok, akik ma az országot 
romlásba döntik, csak lábjegyzetek lesznek 
a történelemkönyvekben.  

Paskai László, bíboros szentbeszédében 
hangsúlyozta, hogy a Muhi csatához nem-
csak a pusztulás tartozik, hanem a keresz-
tény lelki élet megújulása is, hiszen IV. Béla 
családja több szentté és boldoggá avatottat 
adott az egyháznak.  

A csata emlékművénél dr. Ódor Ferenc, 
a megyei közgyűlés elnöke rámutatott arra, 
hogy a Muhi csatát követő pusztulás után 
talpra tudott állni az ország. Ha van hitünk, 
reményünk és szeretetünk, akkor összefog-
va most is újjáéledhet a nemzet. 

A művelődési ház kerítését elbontva, 
Muhi önkormányzata pályázati pénzből a 
községháza előtt díszteret alakított ki. Oda 
IV. Béla szobrát szeretnék felállítani, a tes-
tület határozata értelmében a teret a temp-
lomos lovagokról nevezték el. A határozat 
szövegét az ünnepségen Czinglérné Tóth 
Gizella, polgármester olvasta fel. A tér elne-
vezésére utaló táblát Paskai László bíboros 

áldotta meg. 
Lakatos Sándor, tavaly júliusig kilenc 

éven át volt a Templomos Lovagrend pra-
eceptora, azaz magyarországi vezetője. Az 
ünnepség után lapunknak elmondta, a régi 
templomos lovagok – a többi rendhez ha-
sonlóan – hármas szerzetesi fogadalmat 
tettek: a szegénységről, a tisztaságról és az 
engedelmességről, náluk ezeket egészítette 
ki a negyedik, a kardra tett fogadalom. Ez 
azt jelentette, hogy a hitet, az egyházat éle-
tük árán is megvédték. Rendíthetetlen har-
cosok voltak, vagy nyertek, vagy meghaltak 
a csatában, fogságba nem eshettek. Ez tör-
tént Muhiban is. 

A Templomos Lovagrendnek ma Ma-
gyarországon harmincnál több tagja van, 
elsősorban a fiatalokkal foglalkoznak. Min-
den év nyarán mintegy százötven határon 
túli fiatalt fogadnak, és felkutatják a ma-
gyarországi történelmi emlékhelyeket. Ak-
tívak a cserkészmozgalomban is, a templo-
mosok között tíz cserkészvezető található. 

Czinglérné Tóth Gizella arról tájé-
koztatott, az emlékmű karbantartására, 
felújítására a megye nem áldoz, Muhi ön-
kormányzata pedig e feladatok elvégzésére 
nem pályázhat, mivel nem tulajdonosa, 
nem használója a létesítménynek. Céljuk, 
hogy valamilyen formában a helyi önkor-
mányzathoz kerüljön az emlékmű, és ott 
olyan feltételeket alakítsanak ki, hogy kul-
turált körülmények között fogadhassák a 
látogatókat. 

Molnár Lajos
A 85. oldal fotói: Szécsi Mátyás
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Bérmálás Endrődön
Június 17-én vasárnap délelőtt Endrődön bérmálás lesz. Bérmál-

kozhatnak azok a megkeresztelt ifjak, akik már voltak elsőáldozók, és 
a bérmáláskor már betöltötték 13. életévüket. Jelentkezni lehet az end-
rődi plébánián, vagy a Szent Gellért Katolikus Általános iskola hitok-
tatóinál.

Százéves a cserkészet
A mozgalom 1907-es alapítása Lord Baden Powell ne-

véhez fűződik. Olaszországban „A centenáriumi nagy já-
ték” címmel kezdődött ünnepségsorozat az évforduló al-
kalmából, a központi ünnepség helyszíne a Trasimeno-tó. 

A kezdeményezés keretében több mint húsz olasz városban közel 
húszezer cserkész ünnepli a mozgalom születésének századik évfor-
dulóját. A fő eseményre április 21–22-én kerül sor, amikor száz európai 
cserkész a közép-olaszországi Trasimeno-tó nagy szigetén mintegy 
újraéli a mozgalom 1907-es alapítását, amely Lord Baden Powell nevé-
hez fűződik. Akkor húsz fiatal gyűlt össze az angliai Brownsea szigetén, 
és az ő közösségükből nőtt ki a cserkészmozgalom, amely mára közel 
38 millió tagot számlál szerte a világon. 

A fiatalok most felidézik mindazt, amit elődeik tettek száz évvel 
ezelőtt: kikötés a szigeten, sátorépítés, kötélhíd, tábortűz és ami a leg-
fontosabb: a cserkészfogadalom.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Az ünnepi szentmisét Paskai László bíboros tartotta

Bár a muhi csata emlékműve felújításra szorul, jelenlegi 
állapotában mély benyomást tesz a látogatóra

1. Urunk, adj nekünk jó papokat, 
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, 

akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik! Urunk, adj ne-
künk jó papokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted! 
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik a te igazságodat hirdetik és nem a sajátjukat 
erőltetik ránk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem szégyellnek rólad minde-
nütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni! Urunk, adj nekünk jó 
papokat, akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor 
miattuk téged ócsárlás ér! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hiszik mindazt amit 
tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják! Urunk, adj nekünk jó papokat, 
akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják 
a göröngyös utakat! Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak 
emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos ar-
cod fényét! Amen.

2. Jézus, jó pásztor, 
te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál 

papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve ké-
rünk, küldj munkásokat szőlődbe! Küldj méltó papokat szent egyházadba! Küldj 
szerzeteseket és szerzetesnőket! Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit 
szolgálatodra kiválasztottál, viszont senki hivatás nélkül be ne jusson szentélyed-
be! Mária, apostolok királynéja könyörögj érettünk! Amen.

3.  Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!
Könyörögjünk! Úristen, te nem akarod a bűnös halálát, hanem inkább, hogy 

megtérjen és éljen. Adj, kérünk a boldogságos Szűz Mária és minden szentek 
közbenjárására Egyházadnak munkásokat, hogy ők, mint Krisztus munkatársai, a 
lelkek üdvének munkálására átadják és teljesen feláldozzák magukat. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen.

4. Úr Jézus, aki a papságot minden ember üdvösségére rendelted, folytat-
va benne megváltásod művét a földön: hallgasd meg alázatos könyörgésünket. 
Tedd, hogy valamennyi papod életszentségén és buzgóságán keresztül

a keresztény nép elevenen érezze a te jelenléted, újra hallja a te hangodat, 
újra lássa a te csodáidat. Ébreszd fel legjobb ifjaink szívében a papi hivatást, úgy, 
hogy egyetlen nyáj a legkisebb se legyen kénytelen pásztor nélkül maradni! Őrizd 
meg a jámborság, tisztaság és buzgalom által kispapjainkban azt az ajándékot, 
amelyet nekik adtál, amikor szent szolgálatodra hívtad őket! Sokszorozd meg és 
jutalmazd a jók szellemiekben és anyagiakban segítő szeretetét a hivatások ér-
dekében! Őrizd és növeld a hitet és a kegyelmet keresztény népeinkben. Add 
meg nekünk mindezt, Te aki élsz, uralkodol és bennünket szeretsz mindörökkön 
örökké. Amen.

5. Ima a lelkipásztorért
Uram, Jézus, legfőbb papunk és pásztorunk. Azt ígérted, hogy nem hagysz 

árván bennünket. Ez azt is jelenti, hogy nem hagyod nyájadat jó pásztor nélkül. 
Ne engedd nyájad elszéledni. Köszönjük, hogy egyházközségünkbe lelkipász-
tort ajándékoztál. Áldd meg szüleit, akik nevelték, mindazokat, akik tanították 
és gondozták, jó példát adtak neki. Segíts bennünket, hogy örömét találja szol-
gálatában. Szívesen hallgassuk szájából igédet, arra tevékenyen válaszoljunk. 
Segítsük egyházközségünk minden lelki és anyagi gondjában. Mutasd meg lelki-
ismeretünknek, mit tehetünk a magunk helyén a lelkek érdekében. Hallgasd meg 
pásztorunk minden imádságát, vedd szívesen kezéből bemutatott közös áldoza-
tunkat, a Te örök áldozatodat. Hullasd bőségesen közreműködésével a szentsé-
gek kegyelmét híveid lelkébe. Adj neki megértést, türelmet, szomorúságában 
vigasztalást. Teljék öröme gyermekeink fedődésében, a hívek hűségében, egy-
házközségünk tagjainak tanúságtételében. Segítsd, hogy szívesen menjen azok 
után, akik tőled elszakadtak. Készségesen gyakorolja a megbocsátást. Támogasd, 
hogy együtt érezzen betegeinkkel, vigasztalást nyújtson a gyászolóknak. Szen-
teld meg őt szeretetedben, és ajándékozd meg a végső kitartás kegyelmével. 
Köszönjük, hogy lelkipásztorunk személyében közöttünk vagy. Maradj velünk 
Uram. Ámen.

Imák papokért, papi hivatásokért



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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NÉRI SZENT FÜLÖP

Ünnepe: május 26.
*Firenze, 1515. július 21. +Róma, 1595. május 26. 

Firenzében szüle-
tett 1515. július 21-
Ùn. Szëlei elŐkelŐek 
voltak, jól tanult, 
jámborsága nagyon 
komoly volt. Gyer-
mekkorában az en-
gedelmessége, fiatal 
korában a tisztasá-
ga volt feltŒnŐ. HÑ-
tat fordított gazdag 
örökségnek, kemé-
nyen tanult, közben 
böjtölt és tanított. 
Filippo Neri vidám 
emberke volt, szü-
lei és társai „jó Pip-
pó”-nak nevezték. A 
domonkos atyáknál 
tanult, tŐlëk tanulta 
meg az evangéliumi 
szegénység szerete-
tét. A család keres-
kedŐnek szerette 

volna nevelni. Nagybátyjához San Germanóba (Nápoly 
mellÙ) kerëlt, Ő azonban nem vonzâdott a vÑrhatâ gaz-
dagodás felé. Sokat vívódott, mert nem tudta eldönte-
ni, mi az igazi hivatása.

Sokat imádkozott, majd 18 évesen Rómába ment. 
NevelŐnek Ñllt be, mikåzben Ő maga szorgalmasan ta-
nult. Maga kårÙ gyŒjtåtte a fiatalokat, Ñcsorgâkat, csa-
vargókat. Merész elhatározással 25 éves korában na-
gyon aktívan és hatásosan kezdett Rómában téríteni, 
sokan megtértek hatására. 
Gyântatâja tanÑcsÑra, sŐt parancsÑra 1551-ben pap-

pá szenteltette magát. Papokból és világiakból közös-
sÙget gyŒjtått maga kårÙ, ez volt elsŐ oratâriumuk a 
Római San Girolamo della Caritá templom mellett. A 
fiatalok itt hittant, zenét, éneket és imádságot tanul-
tak. 

Igen sok önmegtagadást vállalt, sokat imádkozott. 
Mivel mise közben rendszeresen többórás elragadta-
tásba esett, engedélyt kapott, hogy magán kápolnában 
misézzen. Lelki gyermekeit a templom melletti papi 
hÑzba gyŒjtåtte åssze imÑra, lelki olvasÑsra, Ùnekre, 
zenÙre. Mindig jâkedvŒ, vidÑm ember volt, ifjaival 
rendszeresen játszott. Jelszava volt: megvetni a vilá-
got, de közben senkit sem vetni meg, csak önmagunkat 
és a megvettetést. 

Szívesen volt együtt pajkos fiatalokkal az utcán vagy 
kinn a szabadban. Gyakran egész csapat töltötte meg 
a szobáját. Mivel játék közben hangoskodtak, ennyit 
mondott nevetve: ,,Ha nem kåvetnek el bŒnt, tŐlem 
akár fát is hasogathatnak a hátamon!’’ 

 
Amikor az emberekkel vidám társalgásba kezdett, 

egyszer csak hirtelen nekik szegezte a kérdést: „Mikor 

veszünk végre bátorságot magunknak? Mikor kezdünk 
valami jót tenni? Nem halogathatjuk a végleges javu-
lÑst! A vilÑg sem halogatja nagyon az idŐt!þ 

Ha pedig a fiékat beszÙltette terveikrŐl, feltette a 
kérdést: „És azután ... És azután ... ?” Végül rávezette 
Őket, hogy terveikbe bele kell szÑmÝtani az åråk Ùle-
tet is. Egyszer egy fiatal barátja sikeres tanulmányai-
ról beszélt neki. Fülöp akkor így szólt hozzá: ,,Szeren-
csés ember, most tanulsz. Pár év múlva doktor leszel, 
és kezdesz pénzt keresni. Ügyvéd leszel és prelátus, 
és sok egyéb tisztséged is lesz. Boldog leszel, és már 
nem is fogsz mást kívánni.’’ A diák már azt hitte, hogy 
Fülöp komolyan beszél. De akkor magához vonta, és 
ezt suttogta fülébe: ,,És aztán?’’ Ez a súlyos kérdés új 
irányt adott az ifjú jóbarát életének. 

Mérhetetlenül alázatos volt. Pápai felszólításra 
megalapította az oratoriánusok papi társulatát, akik 
igehirdetéssel, neveléssel foglalkoztak. Mindenkinek 
ŐszintÙn megmondta vÙlemÙnyÙt, sokakat nevelt. PÑ-
pák és szentek lelki atyja volt.

HalÑlÑt elŐre megjåvendålte. 1595. mÑjus 25-Ùn, 
áldozócsütörtökön éjszaka megáldotta még fiait, majd 
hajnali háromkor csendesen lehunyta szemeit. Halála 
utÑn mÑr kÙt hânappal megkezdŐdått a szenttÙ avatÑsi 
eljárása. 

Fülöpöt ma is Róma második apostolaként emle-
getik. 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xavéri Ferenccel és 
Avilai Terézzel együtt avatták szentté, ünnepét pedig 
hÑrom Ùvvel kÙsŐbb vettÙk fel a râmai kalendÑriumba, 
halálának napjára emlékezvén május 26-ra.

Néri Szent Fülöp egyike azoknak a szenteknek, 
akiknek az ÙletÙbŐl nagyon sok kedves tårtÙnet maradt 
rÑnk. ½letÙrŐl filmet is kÙszÝtettek ÿLegyetek jâk, ha 
tudtok!” címmel. Ez a film is igen hatásosan mutatja 
be kedves, vonzâ egyÙnisÙgÙt, vidÑmsÑgÑt, egyszerŒsÙ-
gét és szelídségét. Erényeinek fegyvertárából többet is 
eltanulhatunk tŐle, elsŐsorban mÙgis Ñllandâ jâkedve 
az, ami elsŐnek jut eszënkbe, amikor NÙri Szent Fëlåp 
nevével találkozunk.    

NÙri Szent Fëlåp: Mindig Isten szeme elŐtt

Ha Isten velënk van, semmitŐl sem szabad fÙl-
nünk. 

Aki lelki életet akar élni, annak el kell készülnie 
arra, hogy a lelki dolgok édességét és vigaszát éppúgy 
meg fogja tapasztalni, mint a lélek és áhítat szárazsá-
gát, amikor szenvedni kell és kitartani panasz nélkül, 
ahogyan Istennek tetszik. 
A vidÑm Ùrtelem erŐsÝti a szÝvet Ùs ÑllhatatossÑ tesz 

a jâban, ezÙrt Isten szolgÑjÑnak mindig jâkedvŒnek 
kell lennie. 
Aki nem tud hosszé idŐt imÑdsÑgra fordÝtani, az 

gyakran emelje fel szívét-lelkét az Istenhez. 
Aki a vilÑgban Ùl, sajÑt hÑzÑban megszentelŐdhet. 

Mert sem az udvari Ùlet, sem a mŒhely, de mÙg a szol-
gai munka sem lehet akadály, hogy Istennek szolgál-
junk. 
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liárdot, amivel régiónk legnagyobb takarék-
szövetkezete vagyunk.

Fiókjainkat az ezredforduló után teljesen újjáépítettük, pénzin-
tézeti szolgáltatásainkat a kor színvonalának megfelelő banki tech-
nológia alkalmazásával bonyolítjuk. Persze soha nem szabad meg-
állni, mert a fejlődéssel lépést kell tartani. Azért az alapítás 50. éves 
évfordulóján vissza kell tekintetni a múltunkra, de ugyanakkor elő-
re kell néznünk. Hisz sem a múltat, sem a jövőt el nem veszíthetjük. 
A múlt már nem a miénk, a jövő még nem a miénk. A miénk a jelen 
múló pillanata, amely során 2007. május 18-án méltóan akarunk 
emlékezni 50 éves történetünkre a helyiekkel együtt.

Gyomaendrőd, 2007. április 21.

Dr. Hunya Miklós
Ügyvezető igazgató 

folytatás a 85. oldalról

Meghívó
Az Endrődiek Baráti Köre vezetősége

szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt
a  2 0 0 7 .  m á j u s  2 6 – 2 7 –é n

  G y o m a e n d r ő d ön
megrendezendő

B a r á t i  T a l á l k o z ó r a

 
Program:

Május 26. szombat: 
- 10 óra:  Az újjáépült hunyai templomot bemutatja Iványi 

László plébános
- 14 óra: Az Endrődi Tájház és Honismereti Gyűjtemény 

megtekintése. Bemutatja Szonda István, a tájház vezetője.
- 16 óra: Gyomaendrődi amatőr képzőművészek kiállításának 

megnyitása az endrődi Közösségi Házban.
- 18 óra : Bográcsos vacsora a Neubort Lovastanyán. A tanyát 

bemutatja: Neubort László, tulajdonos

Május 27. vasárnap: Pünkösd vasárnap, Hősök Napja
- 10 óra: Részvétel a Hősök Napja ünnepi rendezvényen
- 14 óra: Ismerkedés a Hármas-Körös endrődi holtágaival, a 

Pájer Kemping és Szabad Strand megtekintése
- 15 óra: Látogatás a nagylaposi rózsakertészetben

Szállásról és étkezésről egyéni megrendelés alapján gondoskodunk. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát, valamint egyéb szolgáltatás iránti 
megrendelését az alábbi címek egyikén 2007. május 20-ig szíveskedjék 
jelezni:

Ladányi Gáborné 5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 21
Tímár Imre 1022 Budapest, Eszter u. 8/a fszt. 1.

A rendezvényről az Endrődiek Baráti Körének tagjai levélben részletes 
tájékoztatót kapnak. 

„A BOGRÁCS NAPJA”
V. PAPRIKÁSKUMPLI FŐZŐ VERSENY

Helyszín: Gyomaendrőd, Öregszőlő
„Szent Imre” Idősek Otthonának udvara (Kondorosi út)

2007. június 2.

EGÉSZNAPOS PROGRAM

8.30-9.30  A főzőhelyek elfoglalása, előkészületek a főzéshez
9.30  Megnyitó - Tűzgyújtás
11.00  Tanyai iskolák emlékművének avatása
12.00-21.00 Élő színpad – Zenés műsorok
12.00  Jó ebédhez szól a nóta – Mraucsik-Tímár Duó
14.00  A kecskeméti Bohém-Trió jazz koncertje
15.00  SZÍNFOLT MAJORETTE csoport bemutatója
15.30  Eredményhirdetés

13.00-18.00 GYERMEKNAPI MŰSOROK
  a csopaki Légvárország Játszóház
  (csúszda, picik sátra, logikai és ügyességi játékok, légvár)
16.00  Somvirág Együttes műsora (Szarvas)
18.00  A gyomaendrődi KOMÉDIÁS KÖR műsora
19.00  Tombola
20.00  SLÁGERTIBÓ a Zeneexpress sztárjának előadása
21.00  FÉNYSHOW
21.30  Örömtűz

8.00-22.00 VENDÉGLÁTÓ PAVILON

Főzési kategóriák:  I. Paprikáskrumpli bármilyen alapanyaggal
   II. Egyéb kategória (bármilyen étel, amit 
   bográcsban főznek)

Nevezés, részletes információ május 30-ig
a 06/30-9538-664, 06/70-2013-301 telefonon

TÖLTSÖN EGY KELLEMES NAPOT ÖREGSZŐLŐBEN!

Április 12-én az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkba látogattak kísérőik társasá-
gában a Rózsakert Esélyklub fiataljai, valamint 
a Gondozási Központ 5. sz. klubjának több 
tagja.

A Kincs Az Életed Közhasznú Alapítvány ta-
valy nyújtott be pályázatot a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium Nemzeti Civil Alap prog-
ramjához, ahonnan kirándulás szervezéséhez 
nyert 100.000 forintot.

Sajnos, a pályázatíró Császárné Gyuricza 
Éva, alapítványunk egyik életre hívója, nem 
élhette meg önzetlen fáradozásának eredmé-
nyét, a sokáig emlékezetes, jó hangulatú kirán-
dulást. Mégis az volt az érzésünk, hogy ott volt 
velünk, és osztozott örömünkben. 

Köszönjük neki mindazt az áldozatos mun-
kát, amit éveken át folytatott a fogyatékkal 
élőkért!

Miért épp az Ópusztaszeri Emlékhely meg-

tekintésére esett a választás? A park félszáznál 
is több látnivalót kínál. A központi múzeum 
épületében állandó kiállítások várják az oda-
látogatókat, valamint ott látható Feszty Árpád 
– és kortársai – restaurált körképe: A magyarok 
bejövetele.

Az emlékparkot és a körképet mozgás-
sérültek is látogathatják. Minibuszos idegen-
vezetés is biztosított, amit a mi csoportunk is 
igénybe vett. 

Rendkívül élvezetes és hasznos volt körbe-
utazni a parkot, érintve főbb nevezetességeit. 
Többek között elhaladtunk az Árpád emlékmű 
mellett, láthattuk a történelmi szoborparkot, a 
természettudományos ritkaságokat bemutató 
jurtákat, Szer monostorának romjait, a szabad-

téri, még „nomád” lovasokkal is találkozhat-
tunk. 

Ki-ki érdeklődésének megfelelően válogat-
hatott a szabad programok között. Mindenki jól 
érezte magát, hazafelé jövet örömtől sugárzó 
arccal osztották meg egymással élményeiket a 
résztvevők. Előkerült a sok-sok emléktárgy is, 
ami az ottani ajándékboltok gazdag kínálatát 
dicséri. Különösen nagy öröm volt ez a kirán-
dulás a fogyatékkal élő klubtagok számára. 

Minden ilyen programon való részvétel 
egy-egy lépéssel közelebb visz az esélyegyen-
lőség megvalósításához. Hogy ez így legyen, a 
Kincs Az Életed Közhasznú Alapítvány tovább-
ra is kéri és hálásan köszöni mindazok jóindu-
latát, akik anyagilag segítették nemes céljai 
elérésében. Erre az Endrődi Takarékszövetke-
zetben továbbra is van lehetőség.

Bukva Csilla
kurátor

Ópusztaszeri kirándulás

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Központ épülete



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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ENDRŐDI SZŐTTESEK CÍMŰ KIÁLLÍTÁS A TÁJHÁZBAN

Tisztelt Olvasó!
Az endrődi hagyományok gazdag tárházából, most újra a 

háziszőtteseket emeljük ki. A tájházunkban ez év április 21-én 
megnyílt egy olyan tárlat, amely az endrődi és hunyai háziszőt-
tesekből nyújt gazdag bemutatót. 

Az első szőttes kiállítás 25 éve volt, melyet Vaszkó Irén ren-
dezett. 1982-ben óriási sikere volt ennek a kiállításnak és rög-
tön meg kellett hosszabbítani a tárlat idejét. 

A most nyíló időszaki bemutatón több darab is látható az 
akkor is kiállított szőttesekből. A kiállítást a Néprajzi Múzeum 
nyugalmazott munkatársa, Balogh Jánosné dr. Horváth Teré-
zia néprajzkutató nyitotta meg. A megnyitó beszédében kitért 
a békési szőttesek nemzetiségi formaváltozásaira, és arra a 
gazdag mintakincsre, amelyet még annak idején megismert. 
Meglepődve számolt be arról, hogy eddig a szaktudomány nem 
ismerte az endrődi szőttesek mintagazdagságát és sajnálattal 
mondta, hogy a Néprajzi Múzeum sem rendelkezik endrődi tex-
tíliával. A megnyitón szép számmal jelentek meg a helyiek és 
a hunyaiak is. A kiállítás anyagát egyrészt a tájház gyűjtemé-
nyéből, másrészt a lakosoktól kölcsönözve állítottuk össze. A 
nagyszobában az Endrődről származó textíliák láthatók, míg a 
kisszobában a Hunyáról kölcsönkapott anyagot helyeztük el. A 
duplaveréses-csíkos mintáktól, az egészen bonyolult szedettes 
díszítésű szőttesek láthatók. A szedettesek legcsodálatosabb 
darabjai a különféle madaras motívumú abroszok és törölkö-
zők. Külön figyelmet érdemelnek a feliratos abroszok. A legidő-
sebb kb. 120 éves darab felirata „JÉZUS AZ ÉN REMÉNYEM 
IT ÉLJEN SZUJÓ ANNA”, mely orgonacsöves mintájú abrosz, 
Varjú Lajosné (Hunya) tulajdona. 

A feliratokat is beleszőtték az abroszokba, mely munka-
folyamat igen nehéz és sok figyelmet, türelmet igényelt. El-
csodálkozunk, hogy-e remekműveket őseink, az egyszerű 
parasztasszonyok készítették, pedig egy hivatásos művész is 
megirigyelhetné a nagyszerű arányérzéküket. A belépő láto-
gatónak rögtön szembetűnik ez a gyönyörű és finom megfor-
málása a textilek díszítésének. Nem találunk aránytalan, zava-
róan nagy vagy apró mintát egyik szőttesen sem. Az endrődi 
parasztasszony nem díszített túl semmit, de mégis mindenütt 
díszít, ahol nem zavaró a textília használatában. Ha jól végig-
nézzük a tárlatot, láthatjuk, hogy nincs két egyforma szőttes, 
hiszen minden „alkotó” kicsit változtatott az általánosan hasz-
nált díszítő elemeken. 

A kiállítás példa értékű, hiszen a kölcsönzők szívesen ad-
ták ide féltett tárgyaikat. Ezért köszönetet mondok a következő 
személyeknek, akik rendelkezésünkre bocsátották kelengyéjük 
gyönyörű darabjait:

Varjú Lajosné (Hunya)
Knapcsek Bálintné (Hunya)
Szabó Béláné (Hunya)
Farkas Béláné (Hunya)
Giricz Józsefné (Hunya)
Pintér Bálintné (Hunya)
Tímár Lajos (Hunya)
Salamon Frigyesné (Hunya)
Rau Ádámné (Hunya)
Hegedűs Bence (Hunya)
Szatmáriné Csuvár Olga (Gyomaendrőd)
Szilágyi Jánosné (Gyomaendrőd)
Farkasinszki Zsuzsanna (Gyomaendrőd)
Csuvár Dezsőné (Gyomaendrőd)
Tímárné Dávid Mária (Gyomaendrőd)
Dr. Farkas Jánosné (Szeged)
Giricz Lászlóné Tímár Luca (Gyomaendrőd)
Kovácsné Ágoston Ella (Gyomaendrőd)
Lapatinszkiné Polányi Mária (Gyomaendrőd)
Orbán Józsefné (Gyomaendrőd)
Balázsné Gyuricza Edit (Gyomaendrőd)
De ne feledkezzünk meg azokról sem, akik ajándékoztak 

a tájház gyűjteményébe szőtteseket a kiállítás kapcsán. Kö-

szönettel tartozom Hornok Péterné Paróczai Máriának, aki 
egy maga szőtt abroszt adott – „JÉZUS AZ ÉN REMÉNYEM 
PARÓCZAI MÁRIA 1933” felirattal és néhány szép törölközőt, 
valamint Vargáné Földvári Krisztinának és testvérének, akik 
édesanyjuk egy szép abroszát ajánlották fel a tájháznak. Fel-
irata: „ÉDESANYÁM EMLÉKE CSÓKOLOM A KEZIT ÉRTE”

A kiállítás május végéig lesz látható és közben is fogadunk 
még kölcsönzött szőtteseket, hiszen a kiállított anyag tovább 
gazdagítható. A másik fontos dolog, hogy a tárlat lebontásakor 
minden szőttest lefényképezünk és felmérünk, hiszen a jövő 
évben szeretnénk kiadni „Az endrődi háziszőttes” címmel egy 
színes kiadványt.

Várjuk a kedves érdeklődőket, bejelentkezni a következő 
telefonszámon lehet: 06/70/6353345

(fotók a 99. oldalon)

IV: Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia

A tudományos 
előadások témája 
természetesen most 
a paraszti textíliák 
voltak. A konfrencia 
elnöke Dr. Keményfi 
Róbert egyetemi do-
cens úr felvezető be-
szédében vázolta a 
magyarországi textil-
kutatás főbb állomá-
sait és eredményeit. 
Majd őt követte az 
első előadó Balogh 
Jánosné dr. Horvár-
th Terézia kandidá-

tus néprajzkutató, aki a békéscsabai háziszőttesekről adott 
tájékoztatót. Egy gömöri falu, Baraca katolikus templom népi 
textíliáit mutatta be Dr. Gecse Annabella PhD. néprajzkutató. 
Előadásában felvonultatta a templomban található mintegy 94 
textíliát. Ezt követően Pásztor Ágota néprajzkutató ismertette 
az egyeki háziszőttes kutatásának főbb állomásait. A szünet 
után B. Szűcs Irén néprajzos muzeológus bemutatta egy béké-
si drukkoló asszony mintarepertoárját. Csete Gyula néprajzos 
muzeológus a mezőberényi sváb háziszőttesek mintakincséről 
tartott gazdag előadást. A konferencia utolsó előadása, pedig 
az endrődi szőttesek rendszerezéséről szólt, melyet Kiri Edit a 
DE. Néprajzi Tanszékének végzős hallgatója adott elő. A kon-
ferencia felhívta a figyelmet arra, hogy a már régóta kutatott há-
ziszőttes-anyag még mennyi megválaszolatlan kérdést hordoz 
magában, és mennyire fontos a további gyűjtés. 



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Adatok a gyomai olvasókörök történetéhez I.

SZÉCHENYI István gróf terve, hogy a 
műveltség emelésére országszerte kaszi-
nók, olvasóegyletek létesüljenek, Gyomán 
viszonylag korán megértésre talált. A „Gyo-
mai Úri Kaszinó” 1867-ben, az „Alsó-részi 
Polgári Olvasóegylet” (később „Polgári Ol-
vasókör”) 1869. augusztus 8-án, a „A Felső-
részi Kaszinó” (később „Felső-részi Olvasó-
kör”) 1869-ben alapíttatott. Az Úri Kaszinó 
épülete ma is látható a volt Református Köz-
ponti Fiúiskola mellett a Hősök Emlék útján, 
a hajdani Polgári Olvasókör a Rákóczi úton 
volt (néhai Bíró Benedek asztalos műhelye 
mellett), a Felső-részi Olvasókör épülete a 
Mirhóháti és a Hunyadi utca Berényi út felé 
eső sarkán áll, alaposan átalakítva. „A ház 
(ti. Az olvasókör épülete) felállításával mi a 
cél? Azért, hogy a felekezetesség válaszfa-
la itt ily helyen semmivé legyenek, hogy itt 
az eszmék tisztult, józan ítéletre tehessenek 
szert. Mintha látnám majdan itt a különböző 
korú s állású egyéniségeket hallgatva elmé-
lyedve a szent hazát érdeklő ügyek olvasá-
sánál, mint cserélnek eszmét.” hangzott el 
az egyik avató beszédben. 

Szerbe-számba véve a hajdani gyomai 
olvasóköröket segítségünkre van egy 1943-
ban kiadott Békés  vármegyei Útmutató c. 
kiadvány. 

I. Felső-részi Olvasókör Mirhóháti út 9., 
alapítva: 1869. 1943-ban elnök: Kovács Gá-
bor községi főbíró, alelnök: Szabó Á. Lajos, 
gondnok: Cs. Nagy Gábor, pénztárnok: Ko-
csis Gábor, jegyző: ifjabb Cs. Nagy Dániel, 
könyvtáros: Csath Endre, választmányi ta-
gok: 8 fő rendes és 2 fő póttag, tagok szá-
ma: 130 fő. Ebben az olvasókörben törzsta-
gok a Mirhóháti gazdák voltak. 

II. Kisréti Olvasókör, a mostani Kiss 
Bálint utca és Bajcsy-Zsilinszky úti sarkon 
látható átalakított épülete, alapítva: 1897. 
Környékbeli utcákban lakos (Kisréti) gazdák 
alapították. 1943-ban elnök: Nagy Sándor, 
alelnök: Kovács Imre, gondnok: Nagy Lajos, 
pénztárnok: Hajdú Lajos, ellenőr: Gyüre La-
jos, könyvtáros: Béres János, tagok száma: 
125 fő.

III. Egyetértés Olvasókör a Vörösmarty 
és a Hunyadi utcasarkon. Általánosságban 
megfogalmazva mezőgazdasági munkások, 
a szegénység és kisbirtokosok alapították, 
valószínű az I. világháború után. Egyik vis-
szaemlékező(akitől sajnos már pontosabb 
adatokat nem tudtam gyűjteni) annyit mon-
dott, hogy az itt gyülekezők: „...szítták a kis 
cseréppipákat, nagyokat köpködtek, oszt 
szitták az urakat...”

IV. „48-as Kör” vagy „Kaszinó” a Kossu-
th utca 5. szám alatt, ajtaja a Kossuth utca 
és a mostani Fürst Sándor utca sarkon volt. 
A nagyterem BÓDI Károly helybéli születé-
sű festőművész által megfestett falfestmé-
nyekkel ékeskedett, melyeknek témája a 
paraszti élet, gazdálkodás mozzanatai.

V. Iparos Kör a Kossuth utcán a mai Ka-
tona József Művelődési Ház. 

VI. Németvárosi Kaszinó, ennek épü-
letében működött később a MEDOSZ (Me-
zőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Dolgo-
zók Szakszervezete) s itt még az 1980-as 
évek elején is élénk élet folyt, már ami a 
különböző rendezvényeket illeti. 

VII. „Alsó-részi Polgári Olvasóegylet”, 
alapítva: 1869. Későbbi adatom nincsen 

róla, az 1894-ig vezetett közgyűlési jegyző-
könyvek vannak meg bekötve magángyűj-
teményben s ezek szerint az alapításkor 
elnök: Kovács János, másodelnök: Nyíri 
Bálint, jegyző: Konrád Sámuel, pénztárnok: 
Berényi József, könyvtárnok: Cs. Nagy Mi-
hály, választmányi elnök: Kovács Mihály, 
választmányi tagok: Erdei János, Szerető 
Sándor, G. Szabó József, Zöld József.

VIII. „Gyomai Úri Kaszinó”, alapítva: 
1867. 1936-ban díszelnök: Kovács Lajos 
főpostamester, elnök: Záhonyi Aladár királyi 
járásbíróság elnöke, alelnök: vitéz Mada-
ras Gyula malomigazgató, háznagy: Kner 
Endre nyomdatulajdonos és vitéz Legeza 
Tibor ügyvéd, jegyző: Bácsi Géza bankár, 
pénztárnok: Schwalm József főkönyvelő, 
könyvtárnok: Bíró Gyula magántisztviselő, 
ellenőr: Dr. Sallai László orvos.

IX. Halmágyi Olvasókör (túl a „körözsi” 
részen).

X. Nyilasi Olvasókör. E két utóbbi olva-
sókör a tanyavilág művelődését szolgálta.

1948. után legkésőbb, az önkényuralmi 
rendszer több más közösségi szervezettel 
együtt az olvasóköröket is felszámolta. Meg-
lehetősen más jelleggel néhány még tovább 
működött, pl. a Németvárosi Olvasókör és 
a Kisréti Olvasókör. Ez utóbbi működéséről 
még az l960-as évek közepéig van írásbeli 
adatunk (pl. tagnévsor), de ekkor már mint 
a helybéli Hazafias Népfront szervezetének 
klubja.

A „Kisréti Olvasókör” 1915-től vezetett 
„Pénztári Könyve” magángyűjteményben 
megőrződött s ennek ismertetésével, ada-
taival szeretném kiegészíteni az olvasókö-
rökről eddig feltárt adatokat. 

„Pénztári Könyv az 1915-évtől”, méretei: 
32 cm széles, 46 cm hosszú, 4 cm vastag, 
négy sarkán vasalt, gerince szürkésbarna, 
elő-hátlap zöld alapon fekete csíkokkal, 
belül hitelesítve átfűzött nemzeti színű zsi-

nórral, fedlap belső oldalán szétnyomódott 
veres viaszpecséttel, belső szennycímolda-
lon: „(396) Háromszázkilencvenhat oldallal 
hitelesíttetik, Gyoma, 1914. deczember hó 
31. Dr. Konkoly főszolgabíró. P.H. Köralakú 
gumibélyegző: „Békés megye Gyomai járás 
főszolgabírája”, középen: Békés vármegye 
címere. Alatta: gumi körbélyegző: „Kisréti 
Olvasókör Vezetősége”, középen, „1897.
Gyoma”. 2. oldalon „Az 1915. évi Bevételek 
– Korona – Fillér” 

197. oldalon van az utolsó tagdíjnév-
sor 1967. évre. A 2. oldalon pedig az első, 
egy évre 4 Korona tagdíjat fizetők névsora 
(utca, házszám nincs feltüntetve): Nagy Á. 
Mihály, Szabó József, Kruchió Gábor, Sze-
rető Péter, Nyitrai Bálint, Somogyi Sándor, 
Nyitrai László, V. Kovács Imre, Gáll Dániel, 
Veres János, Szerető István, Veres Sándor, 
id. Kádár István, Vincze Lajos, ifj. Kádár Ist-
ván, Bíró Balázs, Bátori Lajos, Bíró Mihály, 
Garai Sándor, Imre István, Pető András, 
Molnár Mihály, B. Kiss Imre, Szerető Sán-
dor, B. Kovács Endre, Hatvani Gergély, Ko-
vács Imre, Józsik Mihály, Gyalog Gábor, ifj. 
Gyalog Gábor, Csökönyi Endre, V. Kovács 
Gergély, ifj. Aranyi János, Kölcsei Dávid, 
Eke Lajos, ifj. Izsó Sándor, Cs. Varga Lajos, 
Fekete M. János, Fried Lipót, Vincze Andor, 
Fekete Mihály, Toldi László, Gecsei Sándor, 
Szilágyi Lajos, Csapó Lajos, Tari Albert, Va-
tai László, Kruchió Lajos, Domokos Imre.

„Egyéb Bé-vételek”: 1915. január 10-17. 
Kruchió Gábortól Biliárd pénz 10 Kor. 33 
fill., Szabó Józseftől Kuglipénzt 5 K. 08 fill., 
febr. 22. Petróleumért 38 K. Ekkor még pet-
róleumlámpával világítottak. 

„Kiadások”:Jan. 4. a Pesti Hírlapra egy 
negyedévre 8 K. 10 f., a Békés megyei Köz-
lönyre 3 K. 10 f., jan. 10. 4 Drb. Különbö-
ző Könyvekre Kner Izidornak 50 K. 60 fill., 
Levélbélyegre 24 fill., Petróleum előleg 38 
Kor.

Cs. Szabó István

„Terápia 2007, egészségügyi reform” cím-
mel színes prospektust, tájékoztató jellegű 
kiadványt jelentetett meg az Egészségügyi Mi-
nisztérium. A tájékoztató a 2007. április 1-től 
átalakuló egészségügyi ellátórendszerről szól, s 
azt ígéri: kevesebb ágy, jobb ellátás. A kis szösz-
szenet olyannyira „jól” sikerült, hogy megjele-
nítésekor, forgalomba kerülésekor lemondott 
Molnár Lajos egészségügyi miniszter, s utódját 
azóta sem találják.

Kiadóként ugyan az előbb már említett 
minisztériumot tüntették fel, de ne legyenek 
illúzióink: az ötletgazda és a megrendelő való-
jában az MSZP-SZDSZ-es kormány. Mielőtt a 
harmonika-szerűen széthajtható lapok tartal-
mi elemzésére rövid időt fordítanánk, máris 
szöget üt fejünkbe a gondolat: vajon mennyi 
pénzt vett ki az adófizetők zsebéből ez a nyom-
daipari termék? Valószínűleg milliókat, sőt 
tízmillókat, ugyanis még a legolcsóbb nyomda 
sem csinálja meg az ilyesmit 4-5 millió pél-
dányban ezen az áron alul. Egyértelműnek 
tűnik fel, hogy a propagandaanyagot minden 

magyar háztartásba eljuttatták, s azt sem in-
gyen. Kár volt ezt tennie a kormánynak, mert 
minden, erre a célra fordított összeg ablakon 
kidobott pénz. Előre borítékolható, hogy a 
reklám nem ér el pozitív hatást, ugyanis ele-
gendő a szlogeneket összevetni a valósággal. 

Idézet a brossúrából: megszüntetjük a 
pazarlást. Ez valójában azt jelenti, hogy az új 
egészségügyi rendszer nem lesz olcsóbb, mint 
ahogy azt egyes szakemberek is bizonyítják. 
„Sokkal jobbak a gyógyulási mutatók” – a va-
lóságban ez annyit tesz, hogy sohasem voltak 
még ilyen rosszak a magyar emberek túlélési 
esélyei. 

És így tovább, az érvek – oda és vissza – a 
végtelenségig sorolhatók. Hogy az ilyesfajta 
„terápia” felesleges, arra legfényesebb bizonyí-
ték, hogy a Molnár Lajos nélküli kormányzat 
máris visszavonulót fúj elhibázott egészség-
ügyi politikájától. 

Már csak az a kérdés, hogy mi megérjük-e 
a feltámadást?

Szerző: Fehér József

Ez a terápia betegebbé tesz

Ablakon kidobott pénz propagandára



VÁROSUNK 2007. május92
Domokos László országgyűlési képviselő 2007. április 2-

án  a Parlamentben „Mostoha állam” címmel a nyújtott be 
interpellációt Kóka Jánoshoz, amelyre a miniszter távollét-
ében Garamhegyi Ábel államtitkár válaszolt. 

Mostoha az állam

A fideszes politikus rámutatott: az MSZP és az SZDSZ kormányzása óta a 
hazai kis-, közép és mikrovállalkozásokat mostohagyerekként kezelik. „Nem 
elég, hogy a tavaly nyári megszorítások óta közel tízezer vállalkozás kénysze-
rült lehúzni a rolót, a kormány által megnövelt adó- és járulékterhek újabb 
tömeges csődhullámmal fenyegetnek” - hívta fel a figyelmet, és hozzátette: a 
félelmek nem alaptalanok. Példaként az Ipartestületek Országos Szövetségé-
nek adatait említette, amelyek szerint 2006. második felében újabb 25 ezer 
vállalkozó adta vissza engedélyét; közel ötödével több céget számoltak fel, 
mint az azt megelőző évben. „A tovább szűkülő adókedvezmények, a felkú-
szó energiaárak és a szűkülő hazai piac cégek tömegeit taszítja csődbe, vagy 
feketegazdaságba” - mondta a képviselő. Kiemelte, hogy a helyzetet tovább 
súlyosbítja az is, hogy az állam évek óta képtelen fölszámolni a vállalkozá-
sokat megbénító, tőle kiinduló lánctartozásokat, sőt hírhedt áfa-visszatartási 
akciójával gerjesztette azokat.

Mint arra Domokos László rámutatott: felmerül a kérdés, hogy vajon a 
kormány miért nem dolgozott ki az évek során hatékony ösztönző programo-
kat a vállalkozások megerősítése érdekében? Erős a gyanú, hogy a kormány 
részéről az egész csupán hozzáállás kérdése - fogalmazott. Ezt támasztja alá, 
folytatta a honatya, hogy a hazánkban megtelepedő multicégek a kis- és kö-

Mi a titka annak, hogy Magyarország 100 leg-
nagyobb városa közül, Szarvas városa fejlődött a 
legjobban az elmúlt évben? Az Üzlettárs Magazin 
által készített elemzés alapján Szarvas a 100-as 
rangsor tavalyi 63. helyről a 18-dikra ugrott. Mind-
ezt Magyarország leghátrányosabb térségéből, Bé-
kés megyéből. Mi a titka a kirobbanó fejlődésnek? 
Hogyan lehet az, hogy míg az ország települései-
nek többségében romlik a helyzet, Szarvas évről 
évre fejlődik? Szarvas sikerének titka a Fidesz gaz-
daságpolitikai alapelveinek mikro szintű gyakorlati 
alkalmazása. Szarvason erős a közszolgáltatás.

Közszolgáltatások tekintetében két alapvető 
modell létezik: az egyikben magasak az adók és 
általánosan hozzáférhetőek a közszolgáltatások, a 
másikban pedig alacsony adóhoz, kevesebb állami 
közszolgáltatás társul.

Tulajdonképpen mindkét alternatíva értel-
mezhető, de a kormány a lehető legrosszabb 
megoldást választotta: a kormány ötvözte ezt a 
két modellt úgy, hogy kimazsolázta e két modell 
legkedvezőtlenebb elemeit: megemelte az adókat, 
és közben csökkenti a közszolgáltatások mértékét 
és minőségét. Amit ma a kormány művel, az nem 
csak morálisan elfogadhatatlan, de gazdaságpoliti-
kai szempontból is alapvetően hibás.

Hazánkban európai viszonylatban  is kiemelke-
dően magasak az adók, melyet a legfrissebb 2006-
os OECD jelentés is alátámaszt: több adót fizetünk 
mint Svédország. Azonban míg Svédországban 
a magas adószinthez széleskörű jóléti juttatások, 
erős közszolgáltatások, és kiterjedt, alanyi jogon 
járó szociálpolitika társul, addig hazánkban a kor-
mány csökkenti a közszolgáltatások mértékét és 
minőségét, korlátozva a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférhetőséget.

De miért is fizetünk adót? Miért fizetünk tár-
sadalombiztosítási járulékot, ha fizetni kell olyan 
hagyományosan ingyenes ellátásokért is, mint az 
egészségügy? Miért kell vizitdíjat fizetni a kórház-
ban, tandíjat a főiskolákon és az egyetemeken? 
Miért is vont el a magyar állam közel 10%-ot az 
egészségügyből? Miért kell bezárni iskolákat? Mi-
ért kapnak kevesebb pénzt az önkormányzatok?

Ezekért a megszorításokért alapvetően a költ-
ségvetés egyensúlya a felelős, a racionális indok 
ez. De ne felejtsük el, hogy a szocialista-szabadde-
mokrata kormány 5 évig képtelen volt egyensúly-
ban tartani a költségvetést. Ma pedig, amikor a 6. 
évben a kormány meg akarja teremteni az egyen-
súlyt, ezt úgy teszi, hogy Európa egyik legmaga-
sabb adóterhét kevésnek ítélve megszorításokat 
vezet be, közben „reformokba” kezd, ami valójá-
ban azt jelenti, hogy a közszolgáltatásokat leépítik 
olyan szintre, ami a legkevesebb adót fizető orszá-
gokkal hasonlítható össze.

Ez egy feloldhatatlan ellentmondás: olyan 
magas adó, mint Ausztriában, de a közszolgálta-

tások olyan szűk körűek, mint Szlovákiában. Ha a 
kormány azt az utat választotta, hogy csökkenti 
a közszolgáltatásokra költött pénzt, akkor joggal 
várnánk el, hogy adókat és járulékokat csökkent-
sen és garantálja azt a jövedelmet, ami lehetővé 
teszi a társadalom legszélesebb rétegének, hogy a 
közszolgáltatásokat igénybe tudja venni. De Gyur-
csány Ferenc a magyar kormány nevében kijelen-
tette, hogy 2012-ig nem akar adót csökkenteni.

Én úgy gondolom, hogy tarthatatlan ez az 
irány. A közszolgáltatásokban, oktatás, egészség-
ügy, közlekedés és kultúra tekintetében itt Közép-
Európában erős állami közszolgáltatásokra van 
szükség. Csak az erős közszolgáltatás biztosítja az 
emberek számára, hogy anyagi helyzetüktől füg-
getlenül hozzájussanak a közszolgáltatásokhoz: az 
orvosi ellátáshoz, oktatáshoz, kultúrához.

Mondjuk ki: van alternatívája a magyar gazda-
ságpolitikának, van alternatívája Magyarországnak 
a közszolgáltatások tekintetében is: olyan közszol-
gáltatásokra van szükség, amely igazodik az embe-
rek igényeihez, és a nemzeti hagyományainkhoz. 

Olyan közszolgáltatásra van szükség, ahol az 
oktatás, az egészségügy és a kultúra mindenki 
számára jövedelemtől függetlenül hozzáférhető. A 
vasúti-, a közúti- közlekedésnek, a postai szolgálta-
tásnak, az államigazgatásnak mindannyiunk élet-
minőséghez kell, hogy hozzájáruljon. A közszolgál-
tatásokból nem zárható ki senki csak anyagi okok 
miatt. Tehát az államnak garantálnia kell a közszol-
gáltatások minőségét és hozzáférhetőségét.

Felelősséget kell vállalni azért, hogy minél 
több ember foglalkoztatása megtörténjen, mely 
amellett, hogy kívánatos cél, ez az Európai Unió 
irányelve is. Olyan gazdasági szerkezetet kell ki-
alakítani, amely egyre több jövedelmet, fizetést 
képes adni az embereknek. Olyan környezetet kell 
teremteni, hogy létre tudjanak jönni új munkahe-
lyek és emelkedni tudjanak a jövedelmek. Hiszen a 
legjobb szociálpolitika az, ha az állam megélhetést 
teremtő munkát biztosít a polgárainak.

Olyan államra van szükség, amely ennek ér-
dekében képes együttműködni a polgáraival, vál-
lalkozókkal, civilekkel, befektetőkkel, külföldiekkel 
és belföldiekkel. Mindezt ma csak egy erős állam 
képes csak garantálni, ami gondoskodni képes, 
megfelelő minőségű és hozzáférhető közszolgál-
tatásokat nyújt minden állampolgárának: hogy aki 
dolgozni akar az munkához juthasson, és aki ön-
hibáján kívül mégsem tudja ezt megtenni, annak 
garantálja az emberhez méltó életet, amiből ki le-

het törni. És ami a legfontosabb:  az államnak olyan 
vezetői legyenek, a közszolgáltatásokat olyan 
vezetők szervezzék, akik hisznek abban, hogy az 
államot lehet jól működtetni és felelősséget is vál-
lalnak ezért.

Gazdaságpolitikusként valósággal lúdbőrö-
zöm, amikor látom, hogy akire ma rá van bízva az 
állam az azt állítja, hogy az állam rossz tulajdonos. 
Az, akire ma rá van bízva az állam működtetése, az 
azt mondja, hogy az állam rossz gazda. De akkor 
miért törekszik minden áron, minden eszközt szen-
tesítve hatalomra?

Ma a gazdasági folyamatokat olyan klientúra 
vezeti, aki hittel vallja azt, hogy az állam rossz és 
egyúttal tudatosan a felelősséget is folyamatosan 
elhárítja magáról, amire még büszke is. Mondjuk 
ki: a mai szocialista országvezetés nem tud kormá-
nyozni!

Úgy tekintenek a közszolgáltatásokra, mint 
egy vállalkozás szolgáltatására. Fel akarja számol-
ni a veszteségesnek ítélt közszolgáltatásokat. De a 
közszolgáltatás nem egyenlő egy vállalkozás által 
nyújtott szolgáltatással. Egy közszolgáltatás nem 
lehet csak  nyereséges és nem lehet csak pazarló. A 
kettő között arányt kell tudni tartani. A kormány az 
előző időszakban 5 évig csak pazarolt, most pedig 
még nem akarja azt sem biztosítani az emberek-
nek, amihez joguk lenne.

Tudomásul kell venni, hogy vannak monopó-
liumok, vannak olyan tevékenységek, amelyek egy 
állam létének alapjait jelentik, ahol nem lehet csak 
a megtérülési szempontot érvényesíteni. Vannak 
olyan területek, ahol az az eredmény, ha keveseb-
be kerül, mint amennyibe most kerül, de jó minő-
ségű.

Vajon meg lehet valósítani egy ilyen államot? 
Igen, erre több példa van Európában és a világban 
is: méltányos állam modell, ahol versenyképes a 
gazdaság, nemzeti sajátosságokra és hagyomá-
nyokra épülő, erős jó minőségű a közszolgáltatás. 

Ezt a méltányos állam modellt, drasztikus re-
formok nélkül, adócsökkentéssel, az adótömeg 
megtartásával és a közszolgáltatások hatékonyabb 
működésével el lehet érni.

Azonban amit a kormány csinál, az pont az el-
lenkező irányba mutat. És nekem egyre inkább az 
a benyomásom, hogy abban, amit a kormány ma 
csinál abban nem azért nem látjuk az alagút végét, 
mert messze van, hanem azért nem látjuk az alag-
út végét, mert a kormány gödröt ás. És aki másnak 
vermet ás…

Domokos László 
Szarvas, Kondoros, Gyomaendrőd, 

Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya, 
Kardos, Örménykút 

országgyűlési képviselője

zépvállalkozások problémáinak töredékével sem szem-
besülnek. Felidézte: a nagyvállalati kör 2005-ben 370 
milliárd forintnyi pénzügyi támogatást, és 118 milliárd 
forintnyi adókedvezményt kapott. A kormány elszántsá-
gát bizonyítja az is, mondta, hogy még olyan kockázatos 
technikát is alkalmazott, amely miatt az Európai Bizott-

ság nemrégen eljárást indított Magyarország ellen. „Az unió a kivételezett 
nagyvállalatok belső kamatjövedelmének 50 százalékos adómentességét 
kifogásolta. Ezt a kedvezményt 2003-ban, László Csaba pénzügyminiszter 
biztosította számukra. (...) Már az uniónak is szemet szúr, hogy a kormány 
óriásvállalkozásokat segítő támogatási gyakorlata igencsak félre billent” - 
emlékeztetett Domokos László.

A Fidesz képviselője a következő kérdést tette fel Garamhegyi Ábelnek: 
„miért nem támogatja hasonló leleménnyel a magyar vállalatok 97 száza-
lékát kitevő kis- középes és mikro vállalkozásokat? Ők adják a munkahe-
lyek közel kétharmadát, és a GDP felét. Ennek ellenére az uniós forrásokból 
mindössze 12-15 százalékkal részesednek, és a kormányzati megszorító in-
tézkedések is elsősorban őket sújtják” - mondta Domokos László.

Az államtitkár válaszában úgy fogalmazott, nem tudnak olyan megbíz-
ható adatról, amely az interpellációban felvázolt kedvezőtlen képet alátá-
masztaná. Szerinte nem igazolja semmi, hogy aránytalan lenne a nagyvál-
lalati támogatás, és ha ezek a cégek megerősödnek, akkor ez magával húzza 
majd a kisvállalatok erősödését is. 

Domokos László az államtitkár válaszát nem fogadta el, az országgyűlés 
kormánypárti többsége azonban 161 igen, 98 nem ellenében elfogadta azt.

Jövőnk….
Domokos László országgyűlési képviselő, 

gazdaságpolitikus a „Jövőnk” c. konferencián 2007. március 
31-én a közszolgáltatások témakörében tartott előadást 

Budapesten



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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Magyar tánccal határok nélkül 
A tánc összeköt népeket és hazát, tekintet nélkül az államhatá-

rokra. Borbély Ida, a Tiszaháti Tájmúzeum vezetője e gondolattal 
nyitotta meg a Magyar Kulturális Minisztérium Égtájak irodájának 
szervezésében zajló tiszaháti néptánc-kavalkádot, mely nem vélet-
lenül kapta a Határok nélkül a tánc nyelvén elnevezést. A mintegy 
300, a Kárpát-medence minden szegletéből érkezett táncos lábú 
fiatalt a Tájmúzeum skanzenjében köszöntötte Dupka György, az 
UMDSZ alelnöke. Illyés István polgármester házigazdaként kö-
szöntötte a vendégeket, majd szólt Tiszahát múltjáról, a ránkha-
gyott értékekhez minden eszközzel ragaszkodó magyarság min-
dennapjairól. 

A Tiszapéterfalvai Kultúrház falai a szépemlékű Tisza Dal és 
Táncegyüttes tündöklése óta nem láttak olyan fergeteges előadást, 
mint amit a hét régió néptáncosai most produkáltak. A műsort a 
csapi Harmónia leánykórus nyitotta meg az Ezer év című megzené-
sített verssel. Az erdélyi Ördögborda Néptáncegyüttes valóban ör-

dögien ropta, majd a fel-
vidéki Pimpimpálé adta 
át Szirénfalva üdvözletét, 
amely valószínűleg az est 
legemlékezetesebb pro-
dukciójává vált. Mert mi-
kor is lenne áramszünet 
a Tiszaháton, ha nem egy 
nagyszabású, nemzetközi 
rendezvény ideje alatt. A 
hibát szerencsére hama-
rosan elhárították, ám a 
jó palócok a sötétség per-
cei alatt sem tétlenkedtek, hanem zseblámpák fénye mellett ropták, 
ha lehet még tovább fokozva a lendületet és a virtust. Hasonlóan 
briliáns tánctudásról tettek tanúbizonyságot a szerbiai Péterréve, 
a horvátországi Pélmonostor, a szlovéniai Lendva néptáncosai, de 
nem feledkezhetünk meg az eszenyi Ritmusról és a beregszászi Lu-
dovikáról sem, hiszen vidékünk néptáncosai minden tekintetben 
hozták azt a színvonalat, amely egy ilyen nemzetközi mezőnyben 
méltán elvárható. 

Az Égtájak Művészeti Találkozó gálaműsorára Beregszászban, 
a Linet stadionban került sor, ahol több százan gyűltek össze, hogy 
megtekintsék a hét régióból érkezett néptáncosok fellépését. A fia-
talok gyalogosan vonultak végig a stadionba vezető úton, közben 
daloltak, táncoltak. 

A záróünnepségen Gajdos István, Beregszász polgármestere, 
az UMDSZ elnöke köszönetet mondott valamennyi résztvevőnek, 
majd emléklapokat nyújtott át az együttesek vezetőinek. 

Goldschmied József, az Égtájak Iroda programigazgatója boldo-
gan szögezte le: – Jól sikerült a négy nap. A magyar népi kultúra ifjú 
képviselői azon kívül, hogy újra találkozhattak egymással, megis-
merkedhettek Kárpátalja nevezetességeivel, csodálatos tájaival. 

A rendezvény végén az együttesek tagjai könnyekkel küszköd-
ve, de azzal a tudattal búcsúztak egymástól, hogy egy év múlva újra 
találkoznak, és hasonlóan remek néhány napot tölthetnek együtt, 
szórakoztathatják a nagyérdeműt. 

Hegedűs Csilla, Matúz István
Forrás: Kárpáti Igaz Szó Online

Megyegyűlési tudósítás
A Körösök zászlóshajói siklani akarnak

Békés megye esélyei

Elkészült Békés megye integrált esélyteremtési terve, amely a 2007-
től 2013-ig tartó időszakra szól. A cél a vállalkozások, önkormányzatok 
és civil szervezetek megújulásának segítése, tudás- és tőkevonzó képes-
ségének erősítése. A szerkezetváltás javítaná a foglalkoztatás és jövede-
lemtermelő képesség mutatóit, elősegítené a hátrányos helyzetű térségek 
és rétegek felzárkózását. 

A konkrét intézkedéseket úgynevezett zászlóshajó programok al-
kotják, amelyek – hogy stílusosak legyünk – siklani akarnak a Körösök 
vizein, vidékein. A zászlóshajók rakományai, e programok jobbá ten-
nék Békés megye elérhetőségét, célkeresztbe állítják a munkahelyeket, 
gondoskodnak az idősekről. Természetesen ezen elgondolásokon kívül 
is megvalósulhatnak fejlesztések a megyében, hiszen e programok főleg 
kereteket kívánnak adni, vonzani a munkahelyet teremtő magántőkét. 

Földrajzi értelemben Közép-Békés húzóereje pozitív mintát adhat. 
Észak-Békés gazdasága fejlesztendő, Dél-Békésé pedig felzárkóztatan-
dó. A fejlesztési források megszerzéséhez a megye vezetése eredményes 
lobbit kíván hozzátenni. Afféle ernyőstratégiát szeretnénk folytatni: vé-
delmet nyújtani a meglévő értékeknek, a továbblépés útját pedig egyen-
getni. A gyengeségeink leküzdhetők, vannak erősségeink, és lesznek 
lehetőségeink. 

Békéscsaba, 2007. április 18.
Domokos László,

a Békés Megyei Közgyűlés elnöke  
Szarvas, Kondoros, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, 

Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút 
országgyűlési képviselője 

Békés Araddal együtt

Békés megye képviselő-testülete elfogadta az Arad-Békés Megyei Ve-
gyes Bizottság és Albizottságai felállítására vonatkozó előterjesztést. Ezt 
az Arad Megyei Tanáccsal való „együttműködési megállapodás” aláírása 
előzte meg. 

Az elmúlt időszakban a romániai féllel lefolytatott szakmai egyezteté-
sek során – a bizottságok létrehozásának módjáról kialakult konszenzus 
alapján – Domokos László, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke javaslatot 
tett, mellyel egyetértettek a felek. Ezek szerint a bizottság tagjait Békés me-
gye képviselő-testületének és Arad Megye Tanácsának (volt) alelnökei és 
bizottsági elnökei alkotják, összesen 8-8 fő. A bizottsági ülések száma éves 
szinten négy, emellett egyéb találkozókra is sor kerülhet. 

A Békés megyei delegáltak: Dr. Jeszenszky Géza, Gajda Mihály (pénz-
ügyi és területfejlesztési bizottság), Hamza Zoltán (környezetgazdálkodási, 
turisztikai és ügyrendi bizottság), Gécs László (gazdasági bizottság), Szi-
lágyi Menyhért (művelődési, oktatási, sport bizottság), Dr. Csaba István 
(szociális és egészségügyi bizottság), Dr. Kulcsár László (mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési bizottság), Tolnai Péter (nemzeti és etnikai kisebbségi, 
vallásügyi, ifjúsági bizottság).

Az albizottságok a szakmai együttműködést biztosítják, tagjaik a me-
gyei önkormányzati hivatalnak a főjegyző által, elnöki egyetértéssel kijelölt 
munkatársai. A hét albizottságot az együttműködési területek csoportosí-
tása alapján hozzák létre. Ezek: gazdasági élet, kis- és középvállalkozások 
– területfejlesztés, közigazgatás – kultúra, sport, turizmus – környezetvé-
delem, infrastruktúra – szociális gondoskodás, gyermekvédelem – civil 
társadalom, szakoktatás – határ menti együttműködés.

Békéscsaba, 2007. április 18.
Domokos László 

Békés Megyei Közgyűlés elnöke
Szarvas, Kondoros, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, 

Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút országgyűlési képviselője
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Bella Rózsa  Endrődön szü-
letett. Tanulmányait itt kezdte 
Endrődön, majd Orosházán a 
Táncsics Gimnáziumban foly-
tatta biológia-kémia tagoza-
ton. Ennek elvégzése után a 
szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola biológia-rajz 
szakát végezte el.

Előbb Békésszentand-
ráson, majd Kecskeméten taní-
tott általános iskolában, jelen-
leg a kecskeméti Bányai Júlia 
Gimnázium tanára. Az évek so-
rán, sok tanítványa köszönheti 
elsősorban építészmérnöki, 
belsőépítész, formatervező és 
tájépítész szakokon az egye-
temre való bejutást, illetve az 
ottani helytállás alapjait.

A főiskola elvégzése óta is 
folyamatosan képzi, tovább-
képzi magát, s adja tovább tudását nem csak az iskolarendszer keretein 
belül, de képzőművészeti kört vezetve előadóként, vagy művészettör-
téneti előadások vezetőjeként, mely előadásokkal, határainkon kívülre, 
az ott élő magyarokhoz is eljut. Könyveket illusztrál, publikál, alkotótá-
borokban dolgozik. Tanítványaival elért jelentős eredményeit, sikereit 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többször is elismerte. 
1993-ban a Pilinszky János Alapítvány díját alkotó-nevelő-művészi 
munkájáért nyerte el. Gyomaendrődért Emlékplakettet az Endrődi Fü-
zetek Szerkesztőségének tagjaként kapott.

Tagja 
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülétének -
Az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság -
ATIT Biológiai Szakosztály -
Az Endrődi Honismereti Egyesület -
A Magyarok Világszövetsége -
A Magyar Biológiai Társaság -
A Váci Múzsa Egyesület -
Kecskeméti Képzőművészek Köre -
Gyomaendrőd Közgyűjteményeiért Alapítvány Kuratóriuma -
Kutató Diákokért Alapítvány -

Önálló kiállításainak néhány állomása: Kecskemét, Gyomaendrőd, 
Szarvas, Békéscsaba, Baja, Nagykőrös, Pusztaszabolcs, Kalocsa, Bu-
dapest, Leányfalu Pilisborosjenő, Vác, Orosháza, Lajosmizse, Párkány, 
Kiskunfélegyháza. Kollektív kiállításokon nem csak országunk határain 
belül vett rész, hanem Japánban, Spanyolországban, Szlovákiában, Ro-
mániában, Egyiptomban, Kanadában.

Családjának tagjai is tehetséggel megáldott, művészetszerető em-
berek.

Ezek száraz, de nagy tiszteletet, kitüntető figyelmet érdemlő tény-

adatok egy alkotó pedagó-
gus életéből, aki nem csak 
közvetlen tanítványainak, 
hanem szűkebb és tágabb 
környezetének figyelmét 
akarja ráirányítani a zajos, 
harsány, mindinkább elsi-
lányuló világban található 
örök szépségekre, időt és 
emberöltőket meghaladó 
értékekre, a valódi minő-
ségre. 

A meghívóban szereplő 
Radnóti-idézetet Rózsika 
választotta.

Az ismert sorok 
valamennyiünk szívében, 
lelkében megindítóan ele-
venítik fel a hazaszeretet 
érzését.

A haza, ebben az eset-
ben a tágabb értelemben vett haza, de egyben az otthont is jelenti.

Engedjék meg, hogy Rózsika korábbi szavait idézzem:

„Hazaúton most is szaporábban ver a szívem, amikor több kilomé-
terről megpillantom az endrődi templom tornyát.

Bárhová kerülök, nem tudok elszakadni Endrődtől. A Körös-part 
igézete bűvöletében tart. Az endrődi táj, az emberek, akkor is döntően 
meghatározzák életemet, munkámat, amikor más táj szépsége kerül a 
vászonra. 

Felnevelő szülőfalum múltját, kultúráját, szokásait, s mindazt, amit 
egy endrődi tájszólással kiejtett szó felidéz bennem, a gyerekkort, az 
otthon illatát, színeket, tájat, örök életemre meghatározónak tartom.

Az ember életének akkor van értelme, ha van számára egy olyan 
hely a világban, ahová minden körülmények között, akár valóságban, 
akár gondolatban, akár egy hang, egy arc, egy utca, egy fa, egy illat 
felidézésével visszatérhet, azokhoz a mély gyökerekhez, amelyek táp-
lálják. 

Számomra a Hármas-körös agyagos, sáros partja az a hely ahol tisz-
ta lelkű, becsületes, hittel élő és munkálkodó őseink teremtettek egy 
olyan világot, amit ha az ember gyermekként megtapasztalt, igen tiszta 
forrást, emberi tartást, alkotóként ihletet ad számára.”

Ezek a sorok amellett, hogy (legalábbis számomra) torokszorítóan 
meghatóak, mutatják, hogy milyen tiszta, igaz embert van szerencsénk 
köszönteni könyvtárunkban.

Bella Rózsika a vonal, a rézkarc segítségével kristálytisztán, őszintén 
tárja elénk lelkét. Emlékszik, honnan, milyen forrásból táplálkozik élete, 
munkássága, művészete és hite. Őrzi ezt, s most képein keresztül fogja 
átadni nekünk.

Dinyáné Bánfi Ibolya

Bella Rózsa kiállítása az endrődi könyvtárban
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Mese a barátságról

Az ember fia, a nyuszi,
róka, medve és a kisegér,
barátok voltak az idő kezdetén,
barátságuk testvériséggel felért.

Együtt jártak erdőt, mezőt,
csalitot és rétet,
szerették is egymást,
mint medve a mézet.

Hiba csak aztán lett,
mikor egy vadász,
a sötét gonosz,
meglátta békében őket.

Elhatározta, hogy ez
így tovább nem mehet,
ha nem is eszik egymást meg,
legalább ellenségek legyenek.

Nézte őket, nézegette,
távolról figyelte,
körmönfontan, lassan,
mindőjüket célba vette.

Nagy erőnek vélte a barátok
szent egységét,
bedobta hát korunk
legmodernebb fegyverét.

A nyúl félénkségét kihasználva,
fülébe szünet nélkül duruzsolta:
bundája veres a rókának,
szürke nyúl ilyennel nem barátkozhat.

Nagy szemekkel kérdi szegény,
ki tiltja ezt és miért?
Hol marad a testvériség,
így széthullik a szövetség!

A Városi Zeneiskola hírei
Kiemelkedő eredményeink

Az elmúlt időszakban is több megyei, regionális, országos ver-
senyen vettek részt tanulóink, ahol kiemelkedő eredményeket ér-
tek el.

Év végén rendezték Szegeden a regionális gitárversenyt. Is-
kolánkat Cserenyecz Dóra képviselte, aki kiemelkedő teljesítmé-
nyével első helyezése mellett a különdíjat is megnyerte. Dóri most 
felvételizett a Tömörkény Művészeti Gimnázium gitár tanszakára, 
ahová felvételt nyert.

Felkészítő tanára: Szabó Mária
Február 9-én Békéscsabán szervezték a megyei zongoraversenyt. 

Két tanulónk indult a megmérettetésen. Dinya Milán „bronzér-
mes” lett, aki jövőre szintén ezen a pályán szeretne továbbtanulni, 
Kovács Bernadett dicséretesen szerepelt. Bernadett sikeresen fel-
vételizett Békéscsabára a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola 
zongora tanszakára, ahol tanulmányait szeptemberben kezdi.

Felkészítő tanáraik: Berg Andrea és Imre Mária
Március 9-én Békéscsabán, a megye tanulói részére hegedűver-

seny volt. Intézményünkből Bela Gréta indult, aki dicsérettel és kü-
löndíjjal térhetett haza. Ő még csak ötödik osztályos, de már zenei 
pályára készül.

Felkészítő tanára: Pappné Németh Hedvig

Képző- és iparművészeti tanszakunkon a következő eredmé-
nyeket érték el tanulóink.

Novák Hanga az országos rajzverseny különdíjasa.
Molnár Annát és Kolozsvári Viktóriát Szegedre a Tömörkény 

Gimnázium grafika tanszakára vették fel a 4. illetve a 8. helyre.
Nagy Gabriellának a Szentgyörgyi Albert Gimnázium iparmű-

vészeti tagozat textil szakára sikerült a felvételije.
Felkészítő tanáruk: Hevesi-Nagy Anikó
Alt Beátának a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium grafika 

tanszakára Putnoki Zsanettnak szintén az Evangélikus Gimnázium 
festészeti szakára sikerült bejutnia.

Dósa Brigittát és Rácz Évát a Szentgyörgyi Albert Gimnázium 
iparművészeti tanszakára vették fel.

Felkészítő tanára: Molnárné Pésó Irma

Gratulálunk, és köszönjük mindazoknak, akik az elért eredmé-
nyekhez hozzájárultak. A sikeres szereplések további erőt adnak 
tanulóinknak, szülőknek, és az egész város zenei és művészeti ok-
tatásának.

Az elért eredmények azt is mutatják, hogy iskolánkban nem-
csak a zene és a művészet szeretetére nevelünk, hanem az ilyen 
irányultságú gyerekekkel, ha kell külön is foglalkozunk, annak ér-
dekében, hogy életpályájukat már az alapoktól az ő elképzeléseik-
nek megfelelően irányítsuk.

Megdöbbent a hír hallatán az egér,
a hűséges barátság isteni erény.
Nem bonthatja meg ő ezt a békét,
cincogja sírva, magányosan a kisegér.

Eközben az ember mit csinált?
Útirányt keresgélve meg-megállt.
Mit sem sejtve vándorbotot faricskált,
és jókedvűen röppentett egy katicabogárkát.

Fogadalmat tettek régen, nincs magányos óra,
a barátság édes, és nem mostoha.
Nem hagyják el egymást soha,
nincs olyan ígéret vagy lakoma.

Bizalommal ment előre az ember,
egyre nehezedett az út, hegyre fel.
Várja már a vadász, mikor fárad el,
akkor fogja elgáncsolni, hogy essen el.

Megijeszti majd nagyon,
hogy nincs senkije, elhagyták ezen a napon.
Magányosan nem érhet céljába,
csak vele tarthat, nincs választása.

A gőgős terv nagyon jónak látszott,
csak az Isten erejére nem számított.
Nem ijedt meg tőle, egyedül sem az ember,
szembefordult vele és elkergette a keresztjével.

Keresztet formált vándorbotja,
mely rádőlve, a fáradtságot oldja.
Adott neki ez már sok jót,
vándorlását segítette s elkergette a kígyót.

Letűzte hát egy magaslatra,
hogy a vándorló messziről láthassa.
Ide várta elcsábított barátait,
hogy megbocsáthasson nekik.

Nagy utat tettek ők meg,
sokszor el is tévedtek,
de húsvétra megérkeztek,
és egymástól soha el nem mentek.

Ujházi Aranka

Válaszra sem méltatta a vadász,
helyette adott neki egy nagy frászt.
Megszeppenve élte meg nyuszi a csapást,
gyorsan nyúlcipőt húzott és elfutott.

A róka fülébe meg azt búgta-súgta,
hogy a szürke nyúl nagyon gyáva,
nem méltó a hős róka barátságára,
a kaszinó is nemrég kizárta.

Róka gőgösen megemelte veres farkát,
elfogadta a vadász sugallatát.
Hátat fordított szürke nyúl barátjának,
utána futni különben is fáradt.

A vadásznak a medvére is volt gondja,
kisegeret minden rossznak elhordta.
Méltatlan ily szép nemes állathoz,
hogy hátán mindig egy egeret hordoz.

Az ő világa inkább a színpad, vagy a cirkusz.
Hagyja ott ezt a bagázst,
valósítsa meg inkább önmagát,
s fogja kézen szerencséje csillagát.

A medvének hízelgett a dolog nagyon,
egy percig sem gondolkozott a dolgon.
Lerázta magáról egér barátját,
boldog volt, a pinceszínházban bemutatják.

Egérkével rafináltal elhitette,
hogy a medve barátja nem is szerette.
Mert nagyon kicsi ő mellette,
most még emelt fővel elmehetne.

Medve nélkül gyönge lesz a vadászatra,
meglehet, hogy hamar éhen halna.
Fusson innen gyorsan, amíg lehet,
mert a macska minden percben jöhet.
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IX. Sajt és Túrófesztivál
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lálatot jelez, melyek közül 68 kritika. Mi az oka e nagy érdeklődés-
nek? Tamás eddigi irodalomtörténeti munkáival megváltoztathatja 
az utókor véleményét egy-egy szerzőről vagy akár egy korszakról 
is. Sokan gondolják úgy még a szakemberek közt is, hogy a lezárt, 
kanonizált életművekhez kegyeletsértő bármit is hozzátenni, mert 
azzal megváltozhat az alkotó eddigi megítélése.

A közönségtalálkozó beszélgetését Kiss László a Bárka irodal-
mi folyóirat fiatal szerkesztője vezette. A jó hangulatú párbeszédből 
kiderült, micsoda véletlenek hoznak felszínre egy-egy különleges 
jelentőségű dokumentumot, de az is, hogy az talál, aki keres. Az 
utólag előkerült anyagok szentségtörésére Tamás legszemléletesebb 
példája Balassi Bálint életműve volt, ami sokáig csak az istenes ver-
seiből állt, s valószínűleg akadtak, akik nem örültek az előkerült sze-
relmi költészetnek. Ma mégis így egyben tiszteljük az életműben a 
reneszánsz művészt. 

„A kötetben nem szó szerinti irkafirkákról esik szó…A cím a 
könyv – Kosztolányitól vett - metaforája. A Levél a könyvről című 
vallomásban így ír róla: Úgy látszik lebírtuk egyik ősi ellenségünket, 
a teret az emberiség részegen és megbűvölten vágtat előre földön, 
vízen, levegőben. […] Egyszer azonban ennek is vége szakad. Ak-
kor az emberiség egy kicsit megdöbben. Ekkor majd magába száll, 
s tűnődik útjáról, rendeltetéséről. És választ is keres a kérdésre par-
lagon hagyott, elkérgesedett lelkében. De egyelőre nem talál. Erre 
felel majd a könyv. A könyv, melyet lenézett és sutba dobott. A 
könyv, álmodozók irkafirkája, a haszontalanság lomtára, mely szür-
ke az arany valóság mellett. A könyv, melyet holtnak hitt, az ócska 
vén salabakter, minden élet kútforrása. […] A könyv, mely által 
megismerjük elődeinket, hírt kapunk a múltból, s nélküle szellemi 
sehonnaik volnánk, bitang jöttmentek, akikre nézve nem is léteznék 
az, amit előttünk járó testvéreink tapasztaltak és láttak. A könyv, 
melynek segítségével utódainkkal érintkezhetünk és üzenünk a jö-
vendőnek. […] A könyv, amely nemcsak a teret hódította meg, ha-
nem béklyóba verte a térnél is nagyobb ellenségünket, az időt. Eb-
ben az értelemben az álmodozók irkafirkája lehet elfeledett regény, 
kiadatlan mű, eltitkolt novella, cenzúrázott fejezet, a méh-telepről 
megmentett kéziratköteg.”

Aki kedveli az alapos oknyomozást és az irodalmi ínyencségeket, 
olvassa el Balogh Tamás könyvét. A tudományos igénnyel megírt 
munka stílusa gördülékeny, élvezetes. 

Oláh Gizella 

„ÁLMODOZÓK IRKAFIRKÁJA”

2007. március 16-án kedves vendégnek örülhettek az OMart 
Könyvesboltban összegyűlt irodalombarátok. Balogh Tamás mutatta 
be harmadik önálló könyvét, az Álmodozók irkafirkája tanulmány-
kötetet. Az est bevezetőjében említettem a jelenlevőknek, milyen 
különös érzés egy jó ismerősről, egy tanítványról lexikon-címsza-
vakban beszélni, ám most is szükségét érzem, hogy bemutassam 
ezt a rokonszenves fiatalembert nemcsak azok kedvéért, akik nem 
ismerik, hanem azoknak is, akik nem követték nyomon, miként ala-
kult élete, pályája. 

Balogh Tamás (író, irodalomtörténész, filológus) 1975-ben szüle-
tett Gyomán, érettségijét is itt szerezte. Eddig két prózakötete jelent 
meg: az Egy füzet magánélete 1993-ban és a Nemlétező dolgok 
2004-ben. (Ez utóbbi bemutatója volt könyvesboltunk első kulturá-
lis rendezvénye.) Sajtó alá rendezte Kosztolányi Dezső Aranysárká-
nyának 1932-ben az ifjúság számára átdolgozott s elfeledett kiadását 
(2004), Schöpflin Aladár levelezését (2004) és Nemes Nagy Ág-
nes Az öt fenyő című ezidáig kiadatlan regényét (2005). Jelenleg 
a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszékének doktorandusz hallgatója. Eddigi munkásságát a követ-
kező elismerések fémjelzik: 1996 Faludy-díj, 2002, 2005 a Nemzeti 
Kuturális Alap alkotói ösztöndíja, 2004 Tiszatáj jutalom és Király 
István-emlékdíj valamint 2007-ben ő lett az egyik Bárka-díjas.

Az Álmodozók irkafirkája 2006 karácsonyára jelent meg. Az 
esszékötet elkallódott, elfelejtődött szövegeket, irodalomtörténeti ösz-
szefüggéseket kutat fel és hoz nyilvánosságra, s a magát baloghtamá-
si öniróniával „sztárfilosznak” nevező kutató műve máris hatalmas 
vitákat váltott ki a szakmában. Az internet a címre kattintva 147 ta-

Lezajlott a Rózsahegyi Könyvtár hagyományos mesemondó-
versenye, a város három általános iskolájának több mint 120 tanu-
lójának részvételével. A Rózsahegyi Iskola hunyai tagiskolájából 
is jöttek mesélőkedvű gyerekek. A résztvevők oklevél és könyvju-
talmat kaptak, melyet a könyvtár az Ifjúsági Alaptól kapott támo-
gatással tudott megvalósítani. A könyvtárosok a vendéglátás és a 
különdíjak költségeit vállalták magukra. 

Kiemelkedő eredményt értek el: 

1.o.: Roszik László, Botos Pongrác, James Lucas Lancaster – Ró-
zsahegyi Iskola

2.o.: Kővári Lili - Rózsahegyi Iskola (Hunya), Rau Gergő – Kis 
Bálint Iskola, Dajkó Adrienn - Szent Gellért Iskola

3.o.: Forgács Genovéva – Rózsahegyi Iskola
4.o.: Kriszt Georgina, Sipos Fanni- Kis Bálint Iskola
5.o.: Bella Gréta, Tari Zsolt – Szent Gellért Iskola
6.o. Szentpéteri Balázs, Pintér Nikoletta, Liszkai Mária – Rózsa-

hegyi Iskola
7.o. Vaszó András – Rózsahegyi Iskola.

Köszönjük a gyerekeknek, hogy részvételükkel megtiszteltek 

bennünket, a felkészítő pedagógusoknak, a szülőknek fáradozá-
sukat! 

„Aranyfonál” városi mesemondóverseny
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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•	
Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsa-•	
lu, keretes állvány, útpanel…)

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
Csövek, szerelvények

Hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
Háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika
Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz 
értékes ajándékot adunk!

Május

Boros-virslis rizs

Hagymát pirítunk, belekarikázunk virslit és pirosra pirítjuk. Hozzáadunk másfél 
bögre rizst. Amikor üvegesre pirult, felöntjük 2 dl fehér borral, megsózzuk, 
megborsozzuk. Ha a rizs felitta a bort, húsleves lével tovább pároljuk. Reszelt 
sajttal meghintve, kevés tejföllel tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!

Műanyag ajtók, 
ablakok, 
téli kertek

Németh Nyílászárógyártó 
és Forgalmazó Kft.

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

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

HORVÁTH JÓZSEF, aki Endrődön élt, 
március 28-án 59 évesen hirtelen elhunyt. 
Gyászolják: családja

GUBUCZ JÁNOS, aki Endrődön élt, 92 
évesen április 10-én hosszú betegség után 
elhunyt. Gyászolják: leányai és családjuk.

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

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

„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 takarí-
tását, karbantartását támogathatjuk ado-
mányok felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plé-
bánián hivatali időben (munkanapo-
kon 8-12), vagy az Endrődi Szent Imre 
Egyházközségért Közhasznú Alapítvány 
számlájára befizetéssel vagy átutalással. 
Számlaszámunk: 53200015-10003231 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet.

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

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

Fényképalbum Az Endrődi Tájházban április 21-én kiállítás nyílt endrődi népi 
szőttesekből. Újságunk fényképalbumába erről az eseményről készült 

képeket „ragasztottuk be”.

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK
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Tájékoztatásul közöljük az érintett gazdálkodókkal, 
hogy a Területalapú támogatás kérelemcsomagok leadásának 
határideje a falugazdásznál:

2007. május 11.
Az átadás előtt írják alá a kitöltött nyomtatványokat, 
valamint – ha erre igényt tartanak – másolják le saját részre 
a kérelmet.
Kérem, hogy a fokozott ügyfélforgalom miatt ne halasszák az 
utolsó napra az ügyintézést!

Gyomaendrőd, 2007. április

Vincze Tamás
falugazdász

Gazdahírek

Kedves vásárlóim!
Májusi ajánlataim:

kerti vetőmagok, virág magok• 
rózsatövek, virághagymák• 
fűmagok, bioburgonyák• 
növényvédő szerek, műtrágyák• 
virágföldek, virágládák, cserepek• 
fűnyírók (elektromos, benzines)• 
bozótvágók, sövényvágók, ágvágók• 
fűrészek, fejszék, kalapácsok• 
kerti szerszámok• 
külső-belső falfestékek• 
olaj- zománc festékek• 
hígítók, glett anyagok, csemperagasztók, • 
ecsetek, csiszolók
barkács szerszámok• 
esőruhák, csizmák, védőkesztyűk• 
szőnyegek, lábtörlők, stb.• 

Várom vásárlóimat! 
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Megkezdődött a tavaszi pontvadászat 
Békéscsabai MÁV – BSE 2:0. Békés-

csaba 150 néző. A kapura nézve veszé-
lyesebb csabai csapat megérdemelten 
győzött. Szezoneleji játék sok hibával. 
Az élcsoportos MÁV mindenben felül-
múlta a mieinket. Ők a 3-ik helyen van-
nak a táblázaton. A mieink statisztikája: 
10-ik. Endrőd 6, 4, 8, 26-24-22 pont. Jó 
volt Lipták és Uhrin. Az ifi csapatoknál: 
1:0-ra győzött Csaba. Gyoma-Szeg-
halom: 2:2. Gól: Kárászi és Czakó. Jó: 
Toldi, Hegedűs, Szabó. Tabellájuk: ne-

gyedik Gyoma: 9, 5, 4, 38-26-36 pont. 
Március 25. Medgyesegyháza-Endrőd: 1:1. Győzelmet vár-

tunk volna a csapatunktól. Farkasinszki 70-ik percben szerzett 
gólját az utolsó percben elügyetlenkedett helyzetben kiegyen-
lítették a hazaiak. Edzőik véleménye: az utolsó percben vé-
tett gyermeteg hibánk miatt nagy árat fizettünk. Tabella: 10-ik 
Gyomaendrőd 6, 5, 8, 27-25-23 pont. Az ifi csapat is vereséget 
szenvedett. 

Következő meccsünk március 31-én itthon, Gyomaendrőd-
Tarhos, 16 órakor kezdődik. Reméljük, megszületik első tavaszi 
győzelmünk.

Március 25. Gyoma-Kondoros 4:0. Góllövő: Czakó (2), Gel-
lai (2). Jók: Werle, Toldi, Bela, Tolnai. Tabella: 3-ik Gyomaend-
rőd 10, 5, 4, 42-26-35 pont.

A tavaszi szezonban nagy csapatunk, a Gyoma FC remekelt. 
Az endrődiek gyenge közepesek voltak. 

Eredmények: 
Endrőd – Tarhos: 3:4
Ápr.1. Gyoma – Mezőhegyesen 3:2-re győzött.
Ápr.8. Gyoma FC – Jamina: 0:0
Ápr.8. Csanádapáca – Endrőd: 0:l
Ápr.15. Dévaványa – Gyoma: 0:2
Ápr.15. Endrőd – Kaszaper: 0:5

Tabella:  
Gyoma harmadik, megye első osztály, helyzete 3-ik, 12, 6, 4, 

47-28, 42 pont.
Endrőd a 11-ik helyen, megye 2-ik osztályban, 7, 5, 10, 31-

34, 26 ponttal.
Írta: Márton Gábor

Kérés az Olvasókhoz! ÉRTÉKSIRATÓ! 

Ha valakinek van a birtokában hajdan volt szép házakról: pa-
raszt- és polgári ház, jellegzetes szép tanya fotója, mely épületek 
már nincsenek meg, vagy felismerhetetlenségig átalakították, és 
legalább levelező lap nagyságú, és jó minőségű, azt köszönettel 
vennénk, ha rendelkezésünkre bocsátanák. Olyanokra gondol-
tam, melyek még nem jelentek meg semmilyen kiadványban. 
Várom a képeket E-mailben, postán, vagy személyesen az end-
rődi plébánián. Kérem azt is megjelölni, hogy hol állt az épület, 
esetleg kié volt. Természetesen vissza fogom adni. 

Köszönettel: 
Iványi László

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 
2007-ben ismét meghirdeti 

A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért 
c. környezetszépítési versenyt

A verseny megrendezése által továbbra is célunk, hogy a 
lakossággal, helyi vállalkozásokkal, intézményekkel közösen 
formáljuk településünk arculatát, növeljük a virággal beültetett 
területek nagyságát, s ezzel együtt színesítsük városunk közterü-
leteinek megjelenését. 

Várjuk azoknak a (településen lakcímmel rendelkező) helyi 
lakosoknak a jelentkezését, akik a szűkebb környezetük sze-
bbé tételével hozzájárulnak a vendégváró, kulturált városkép 
kialakításához, és pozitív hozzáállásukkal másokat is erre ösz-
tönöznek.

Részletek itt olvashatók, és nevezési lap letölthető: 
www.gyomaendrod.hu

Információ gazdálkodóknak

GAZDAKALENDÁRIUM


