
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 150 Ft
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A tartalomból:

Ingyenes szűrővizsgálat Endrődön - 12. oldal

Teadélután Hunyán - 7. oldal

Tanyai iskolák emlékezete II. - 15. oldal

Karácsony este gyertyát gyújtunk, láng-
ja beragyogja ünnepünket. Örömteli vára-
kozással tekintünk egymásra, szeretteinkre, 
hiszen ez a nap egy kicsit más, mint a többi. 
Csak rajtunk múlik, hogy a karácsony tar-
talmas, szeretetteljes ünnep legyen. Élvez-
zük együtt a karácsony meleg hangulatát, 
merítsünk erőt belőle, hogy hittel tekinthes-
sünk egy boldogabb jövő felé. 

Márai Sándor soraival kívánok min-
denkinek kellemes ünnepeket:

Ha az ünnep elérkezik az életedben, ak-
kor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál be-
lülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a 
köznapok szertartása és feladata. Az ün-
nepet nemcsak a naptárban írják piros be-
tűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, 
milyen feltétlenül, milyen körülményesen, 
mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ün-
nep a különbözés. Az ünnep a mély és va-
rázsos rendhagyás.

Szeretetteljes békés ünnepeket és ered-
ményekben gazdag boldog új esztendőt kí-
vánok!

Domokos László
Gyomaendrőd 

országgyűlési képviselője

Szilágyi Ferenc köszöntése - 17. oldal

Karácsonyi köszöntő

Áldott karácsonyt, és 
boldog új évet kíván minden 

kedves Olvasónak

a Szerkesztőség
és az

Endrődiek Baráti Köre

Sült galamb a szánkba.... - 7. oldal

Nagy siker volt az Operettkirály 
magyarországi bemutatója 

az Endrődi Közösségi Házban - 9. oldal
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A napokban új gyomaendrődi internetes oldal indult www.
gyomaendrod.com címen.

A szép dizájn mellett igyekszik teljes és átfogó képet és ada-
tokat nyújtani a városról: Gyomaendrőd üzleteiről, vállalkozá-
sairól, turisztikai látnivalóiról.

Hogy minél teljesebb legyen, kérik a szerkesztők, hogy a 
vállalkozók, üzlettulajdonosok regisztrálják magukat. Az ez-
zel kapcsolatos menüpont a http://www.gyomaendrod.com/
uzletek-vallakozasok címen található.

Fontosnak tartják, hogy friss és pontos adatokkal tudjanak 
szolgálni a helyi lakosok, valamint a hazai és a külföldről idelá-
togató vendégek számára egyaránt.

Mivel a szolgáltatás teljesen ingyenes és semmilyen kötele-
zettséggel nem jár, mindenképp érdemes, egyfajta ingyen rek-
lámként is felfogható – mind a vállalkozóknak, mind a város-
nak!

Megvalósult beruházás az 
Európai Unió támogatásával!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyúj-
tott be a Dél-alföldi Operatív Program pályázati felhívásai kö-
zött meghirdetett DAOP-2007-3.1.1/b kódszámú Önkormány-
zati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormány-
zati külterületi közutak fejlesztése c. pályázati felhívás alap-
ján a Selyem út – III. ütemének megvalósítása érdekében, 
mely pályázaton önkormányzatunk támogatásban részesült. 
Az Európai Unió támogatásával történő útépítés a Kulich Gyu-
la utca és az Ipartelepi utca között zajlott, mintegy 325 m hossz-
ban. A beruházás összes költsége 40 390 988 Ft volt, mely összegnek 
85 %-át az Európai Unió támogatásként biztosítja a DAOP progra-
mon keresztül. A fennmaradó összeget Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata a 2008. évi költségvetéséből biztosítja. A műszaki át-
adás megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van.

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása 

az Európai Unió támogatásával!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyúj-
tott be a Dél-alföldi Operatív Program pályázati felhívá-
sai között meghirdetett DAOP-2007-4.3.1 kódszámú Aka-
dálymentesítés támogatása (Egyenlő esélyű hozzáférés a köz-
szolgáltatásokhoz) c. pályázati felhívás alapján a Polgármes-
teri Hivatal kirendeltségének akadálymentesítése érdekében, 
mely pályázaton önkormányzatunk támogatásban részesült. 
Az Európai Unió támogatásával történő beruházás magába foglalja 
az épületbe való akadálymentes bejutás, épületen belüli közlekedés, 
hosszabb tartózkodás esetén az akadálymentes illemhely használa-
tának biztosítását. A hallássérültek érdekében az intézmény Házas-
ságkötő Termét indukciós hurokkal szerelték fel, hogy a szertartá-
sokon való részvétel mindenki számára biztosított legyen, ugyan-
akkor ez lehetőséget teremt alkalomszerű igénybevételre a hivatali 
ügyintézés tekintetében is. 

A támogatás elnyerése tehát lehetőséget teremtett önkormány-
zatunknak, hogy a teljeskörű információs rendszer kiépítésével, va-
lamint a fizikai akadálymentesítés megvalósításával biztosítsa az 
esélyegyenlőséget a fogyatékkal élők számára. A beruházás összes 
költsége 9 502 299 Ft volt, mely összegnek 90 %-át az Európai Unió 
támogatásként biztosítja a DAOP programon keresztül. A fenn-
maradó összeget Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évi 
költségvetéséből biztosította. A műszaki átadás megtörtént, a hasz-
nálatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása folyamatban van.

Határ Győző emlék-est Gyomán

November 14-én az OMart Könyvesboltban Határ Győző 
emlék-est volt. A Kossuth-díjas költő verseit Dinnyés József dal-
tulajdonos énekelte. Közreműködött Balázs Andrea a Karinthy 
Színház művésznője és Turner Mariann versmondó.

Decemberben várható a 15  éves gyomaendrődi gimnazis-
ta, Valuska Sára regényének megjelenése. A trilógia első köte-
tének címe: Frésylla. A mű az OMart könyvesboltban vásárol-
ható meg.

Szomszédolás

A Cukorbetegek Klubja november 15-én kirándulást tett 
Hunyára, ahol megnézték idős Szabó Béla és neje gyűjtemé-
nyét, majd Iványi László plébános mutatta be az új templomot. 
A Kondorosi Csárdában finom ebéddel zárták a szomszédolást.

AZ ENDRŐDI KÖZÖSSÉGI HÁZ DECEMBERI 
PROGRAMJA

December 5.  Mikulás napi műsor óvodásoknak Tücsök Peti 
és Hangya Levi

December 6. Cukorbetegek Klubjának ebédje
December 13. Nagycsaládos Egyesület karácsonyi rendez-

vénye
December 19. Blaha úti Óvoda karácsonyi műsora
December 20. KDNP vacsora
December 29. Nyugdíjas Klub szilveszteri vacsorája
December 31. Barátság Klub szilveszteri bulija

Hírek innen-onnan és házunk tájáról
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miről döntött a Képviselő-testület november hónapban

A novemberi testületi ülés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya 
Intézményi Társulás Képviselő-testületének együttes ülésével 
kezdődött, melynek napirendi pontjai között szerepelt a:

2009. évi költségvetési koncepció megbeszélése

Az előterjesztésben olvasható, hogy a 2009. évi költségvetési 
koncepció összeállítását a bizonytalanság, a hetente változó 
költségvetési javaslatok, az újabbnál újabb megszorító intézkedések 
jellemezték és jellemzik ma is. A kialakult helyzetet a Kormány 
a gazdasági világválsággal próbálja magyarázni. Az már teljesen 
világos, hogy ezek az intézkedések érzékenyen fogják érinteni a 
közszférát és a nyugdíjak esetében a 13. havi kifizetésre vonatkozó 
szabályt. A jövő évi költségvetés legfontosabb irányelve, hogy az 
önkormányzat a kötelező feladatokat ellátó intézményeit a lehető 
legbiztonságosabb módon tudja működtetni a 2009. évben. Arra 
törekszik, hogy az ellátás színvonala a kialakult helyzet ellenére se 
csökkenjen.
Az előterjesztést a társulás Képviselő-testülete tudomásul vette.

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Terve

Az intézményi társulás 2007 decemberében elfogadta a Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzését. Az ebben feltárt 
problémákra elkészült az esélyegyenlőségi terv. A végleges elfogadás 
előtt széleskörű véleményeztetésre került sor, az intézmények pedig 
kiegészítették az aktuális adatokkal, s ennek figyelembe vételével 
került átdolgozásra. 
Az intézkedési terv megvalósulása segíti majd a településen a 
szegregációmentességet, az egyenlő bánásmód elvének teljes 
körű érvényesülését, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 
hátrányainak kompenzálását.

TÁMOP 3.1.4./08/2 kompetencia alapú oktatás bevezetése a 
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában

E pályázat alapvető célja hogy elősegítse majd az esélyegyenlőség 
érvényesülését, s megerősítse az iskolarendszer szerepét a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. 
A fentiek alapján úgy az Intézményi Társulás, mint Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Rózsahegyi Kálmán, Kis 
Bálint Általános Iskola, valamint a Kner Imre Gimnázium oktatási 
intézményeire.

Ezután került sor a Polgármester beszámolójának meghallgatására, 
amelyből megtudhattuk, hogy milyen városi rendezvények történtek 
az elmúlt egy hónapban.
Volt lakossági és esélyegyenlőségi fórum, környezetszépítési díj 
átadása, megbeszélések a munkaügyi központ vezetőivel, valamint 
színvonalas ünnepség a Szociális Munkások Napján.

Gyomaendrőd Város Településfejlesztési koncepciója

A településfejlesztési koncepció több testületi ülésen is szerepelt 
a napirendi pontok között, illetve a Közmeghallgatás alkalmával 
megismerkedhetett vele a lakosság is. Az alapos átbeszélésre azért 
is szükség volt, mert a településrendezés egyik eszköze a város 
településfejlesztési koncepciójának elkészíttetése. Ez a dokumentum 
tartalmazza a település jövőbeni kialakítását, amely figyelembe veszi 
a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a 
környezeti szempontokat is. A többször átdolgozott koncepciót a 
Képviselő-testület elfogadta.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetési térítési díjakról szóló 

rendelet módosítása

A 2009. évre szóló költségvetés előkészítése során felülvizsgálatra 
került az oktatási és szociális intézményeknél alkalmazott élelmezési 
nyersanyagnorma mértéke. Erre azért volt szükség, mert az 
élelmiszer beszerzési árak várhatóan emelkedni fognak a jövő évben 

is. Az általános iskolák tekintetében (Kis Bálint Általános Iskola, 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola) 2009. január 1-től 5%-os, míg a 
szociális ellátások intézményi térítési díját 4,5%-os mértékkel fogják 
emelni. 

Autóbusz jegyár változás miatt rendeletmódosítás

A Mobilbusz Közlekedési Kft azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy a 2009. évre vonatkozó helyi autóbusz közlekedés 
tarifáinak, és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás 
összegének az infláció mértékével tervezett emelését támogassa. 
A tervezett árak:       
             jelenlegi ár 2009.év
Egy utazásra tervezett vonaljegy ára:  90 Ft 100 Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára:  2150 Ft 2300 Ft
Kedvezményes (tanuló, nyugdíjas) bérlet 400 Ft 430 Ft

A 2008. évben kapott önkormányzati közlekedési támogatás havi 
mértéke: 990.000 Ft
A 2009. évre kért támogatás havi összege: 1.056.000 Ft
A Képviselő-testület jóváhagyta az emelés mértékét.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerről szóló 
tájékoztató, valamint döntés a rendszerhez való csatlakozásról

A 2000/2001 tanév során az Oktatási Minisztérium létrehozta 
és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatásban részt vevő, hátrányos 
helyzetű hallgatóknak nyújt rendszeres anyagi segítséget. 
Ez a támogatási rendszer helyi, megyei, valamint központi 
forrásból táplálkozik. Az ösztöndíjpályázatot az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium minden évben meghirdeti, s az adott 
önkormányzatoknak évente szeptemberben kell a következő 
fordulóhoz csatlakozni. 2006 májusában a Képviselő-testület 
már napirendre tűzte ennek megvitatását, de akkor el is vetette a 
csatlakozás lehetőségét, mert a jelenleg is alkalmazott támogatási 
rendszer akkor elfogadhatóbbnak bizonyult. Az idei évben 
ismét hangsúlyossá vált a kérdés megvitatása, mert a felsőfokú 
oktatási rendszer költségeinek, valamint a szociálisan rászoruló 
tanulók számának a megnövekedése, illetve az esélyegyenlőség 
megteremtésének a lehetősége ezt indokolttá tette. 
A Képviselő-testület megszavazta, hogy a 2010. évtől csatlakozni 
kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.

Zöldterület gazdálkodására új gazdasági társaság alapítása

A Képviselő-testület már több alkalommal foglalkozott a zöldterület 
gazdálkodási feladatok ellátásával. Az eddigi megbeszélések 
eredménye szerint az önkormányzat saját szervezetével kíván 
gondoskodni a feladat ellátásáról, s ennek érdekében gazdasági 
társaságot hoz létre. A társaság ügyvezetőjévé Gurin Lászlót nevezi 
ki. A cég neve: Zöldpark Nonprofit Kft.

Tájékoztatás Dr. Csernai Katalin Kft. Komplex Otthoni Hospice 
Ellátás ellátási területének bővítéséről

Dr. Csernai Katalin Kft. képviseletében az ügyvezető igazgató írásban 
tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy 2004 novemberétől OEP 
finanszírozással Komplex Otthoni Hospice Ellátást biztosít jelenleg 
Csongrád megye 12 településén. Az elért eredmények ismeretében 
bővíteni kívánják tevékenységüket, valamint ellátási területüket is. 
Így városunkban 2009 január 1-től elérhetővé válik e szolgáltatás. A 
háziorvosok közvetlenül, vagy szakorvos javaslatára elrendelhetik 
betegeik számára az otthoni hospice ellátást. Gyomaendrőd Város 
Képviselő-testülete tudomásul vette a bejelentést, s felkérte Dr. 
Torma Éva főorvost arra, hogy erről tájékoztassa a háziorvosokat.

Idősek karácsonya városi rendezvény szervezése

2008. évben is megrendezésre kerül az Idősek Karácsonya városi 
rendezvény. A rendezvény szervezője a hagyományokhoz híven a 
Térségi Szociális Gondozási Központ lesz. A megemlékezésre 2008. 
december 20-án 15 órakor kerül sor a Katona József Művelődési 
Házban. Az ünnepség költségeihez az Önkormányzat 250.000 Ft-tal 
járul hozzá.

Lehóczkiné Timár Irén 
Képviselő



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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Iványi Sándor
1928-2008

„Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét!” Jn 11, 40

Endrődön született, 
1928. október 3-án. 
Földműves családba szü-
letett, szülei – Iványi 
Sándor és Rácz Hermi-
na - gazdálkodók voltak 
a décspaskomi tanyáju-
kon. Az 1945 után rend-
szer kuláknak bélyegez-
te a családot, mivel so-
kallották a földjüket. Mi-
után „megszabadították” 
a szüleit a földtől, és a 
megműveléshez szüksé-
ges eszközöktől (kocsi, 
ló, stb.) édesapja kény-
szerből TSZ tag lett. 

Testvére nem volt.
Nyolc általános isko-

láját és az ún. ismétlő 
iskolát (akkor még volt 
olyan is) a tanyájukhoz 
közel álló décspaskomi 
iskolában végezte.

A két világháború között működő levente-mozgalomnak 
is tagja volt.

Több mezőgazdasági, gépkezelői, szarvasmarha-tenyész-
tő tanfolyamot végzett. A földművelés szeretetét a családban 
szívta magába. Korán megszerette a mezőgazdasági gépeket 
is, ennek szeretete élete végéig elkísérte.

1955. november 20-án házasságot kötött a szintén kulák 
családból származó Kovács Erzsébettel. Házasságukból egy 
fiú, László született 1957-ben.

Mint fiatal házasok laktak az örménykúti tanyákon, majd 
a décspaskomi tanyán, szüleinél. Föladva a tanyai életet, 
Endrődön vettek házat a Sugár utcában, később a Dózsa ut-
cába költöztek.

1960-tól a Szarvasi Állami Gazdaságban, pontosabban Ró-
zsáson dolgozott. Kezdetben mint tehenész, majd traktoros.

Innen az Endrődi Cipőipari Szövetkezetbe (ENCI) ment dol-
gozni. Következő munkahelye a gyomai vasútállomás árufor-
galmi irodája volt. A vasútnál több mint tíz évet dolgozott.

Innen a szomszédos kályhagyárba került. Innen lett nyug-
díjas. Nyugdíjasként is visszajárt még dolgozni.

1980-ban nagy ünnep és öröm volt a családban, amikor 
egyetlen fiát Szegeden pappá szentelték.

Hosszú éveken át volt egyháztanácsos, a helyi egyházköz-
ségi képviselőtestület tagjaként. Sokat dolgozott a templom 
körül.

1989-ben került fia Endrődre plébánosnak. Attól kezdve 
még többet dolgozott az egyházközségnek, mivel ezidőtájt 
lett nyugdíjas. Elvállalta a temetőgondnokságot, társadalmi 
munkában. Ő irányította és felügyelte a temetőtakarító mun-
kásokat, a szerszámokat és gépeket karban tartotta, egészen 
addig, míg felesége négy évvel ezelőtt súlyos beteg nem lett.

Kora előre haladtával az ő egészségi állapota is meggyen-
gült, bár nem látszott rajta.

Plébános fiuk a plébániára vitte a szülőket, hogy a felügye-
letük és gondozásuk könnyebb legyen.

Súlyos beteg, mozgásképtelen feleségét ápolta, gondozta. 
Életvidám és friss volt az utolsó nehéz évek alatt is.

Egy hónappal ezelőtt megünnepeltük a 80. születésnap-
ját. Nagy lendülettel szervezte felesége névnapját és házas-
ságkötésük 53. évfordulójának ünnepét, amit sajnos köztünk 
már nem ért meg, mert háromnapi súlyos betegség után - a 
betegek szentségével megerősítve - pont ezen a napon távo-
zott az Égi Hazába. Három napon át volt eszméletlenül a csa-
bai kórházban… akkor már nem volt itt… már a Mennyország 
kapuja előtt várakozott, három napig. November 20-án - hisz-
szük - bebocsáttatott.

Deák Csaba Zoltán

Jubiláló házaspárok
Október 23-án Balogh Miklós és Rojik Mária volt endrődi la-

kosok (felső kép) Nagytarcsán ünnepelték házasságkötésük 60. év-
fordulóját. 1948. október 24-én kötöttek házasságot az endrődi 
templomban. 

Október 25-én Pintér Bálint és Tímár Jolán (alsó kép) ünne-
pelte házasságuk 50 éves évfordulóját Hunyán, szentmise kereté-
ben adtak hálát családjuk körében és kaptak áldást. Az előző szám-
ban Tímár Jolán neve tévesen jelent meg, ezúton kérünk elnézést.

Isten áldása kísérje továbbra is a jubiláló házasok életét, adjon 
nekik egészséget, boldogságot.
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Felhívás jótékony célú adakozásra
A Templomos Lovagrend Tiszántúli Kommendája, a Templárius Ala-
pítvány, az Élet Másokért Közhasznú Egyesület az Összefogás a Ma-
gyar Családokért Kiemelten Közhasznú Egyesület, a keresztényde-

mokraták, a Karitász Gyomaendrődi csoportja, és sokan mások idén 
újra megrendezik a

VII. „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”
II. ADOMÁNYOZÁS NAPJA

jótékony célú adakozását. 
Terveink szerint és a Templomos Lovagrend Tiszántúli Kommendája, 

az Élet Másokért Egyesület részéről 25 gyomaendrődi, 
tartósan beteg gyermeket nevelő Családot, 

Illetve a Templomos Lovagrend Tiszántúli Kommenda, az Élet Má-
sokért Egyesület, az Összefogás a Magyar Családokért Kiemelten 
Közhasznú Egyesület, a helyi kereszténydemokraták és a Karitász 

Gyomaendrődi csoportja, és sokan mások részéről 500 Családot, közel 
1500 magyar és ukrán kárpátaljai gyermeket szeretnénk ebben az esz-
tendőben is megajándékozni a nagylelkű segítségeknek köszönhetően.

Helyei: 
Jézus Szíve Katolikus Templom (Gyomaendrőd – gyomai városrész)

Ideje: 2008. december 19. (péntek) du. 14 óra
Munkács (Kárpátalja) Római Katolikus Székesegyház 

Ideje: 2008. december 12. (péntek) de. 11 óra

Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, édességet, 
írószert, játékokat, könyveket, stb, ami egy gyermek számára 

örömet jelenthet.
Továbbá keresünk olyan védnököket, akik nagyobb adománnyal és 

hozzájárulással támogatja a gyűjtésünket.
A FELAJÁNLÁSOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMEKRE VÁRJUK:
Vaszkó Sándorné, Gyomaendrőd OTP melletti könyvelőiroda

Szt. Imre Római Katolikus Plébánia Hivatal, 
5502 Gyomaendrőd, Fő u.1. sz.

AKI ANYAGILAG SZERETNE SEGÍTENI, 
AZ A KÖVETKEZŐ CÍMEN TEHETI MEG:

Számlaszámaink:
Templárius Alapítvány

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet: 53200015-11060273 
Élet Másokért Egyesület

K&H Bank: 10402245-50505148-49571008
A felajánlókat kérjük, hogy adóigazolás miatt adószámukat feltétlen 

tüntessék fel a befizetés során a közlemény rovatban.
Gyomaendrőd, 2008. október hó 
Ungvölgyi János s. k.  Vaszkó Sándorné s. k. 
kuratóriumi elnök  Élet Másokért egyesületi elnök

Segítségüket és felajánlásukat előre is köszönjük!

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda nyertes pályázatáról

Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások rész-
letes szabályozásáról szóló 9/2008.(III.29.) OKM rendelet alapján 
meghirdetett integrációs felkészítés támogatására (I. pont szerint) 
intézményünk 3 millió 198 ezer Ft-ot nyert, amely az integrált pe-
dagógiai program működtetésére, s ehhez szükséges eszközökre 
fordítható; valamint a VII. pont alapján a beilleszkedési, magatar-
tási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatásának 
támogatására 400 ezer Ft-ot nyert iskolánk.

„JÁTSZANI IS ENGEDD…”

Immár hagyománnyá vált iskolánkban, hogy minden évben já-
tékdélutánt szervezünk a gyerekeknek. Így történt ez most is.

2008. november 11 - én a felsős évfolyamokon Kónya Márta 
DÖK segítő kolléganő irányításával játékdélutánt tartottak: Dubis 
Ferencné, Kocsisné Beranek Gizella, Hunya Jolán, Uhrin Attiláné, 
Dinya Lívia tanárnők.

A gyerekek több helyszínen, tantermekben és az udvaron kü-
lönböző, sokféle, a tanulást segítő játékokkal is megismerkedhet-
tek. A diákok önfeledten belemerültek a játékba. A vidám hangula-
tú délután hamar elröpült.

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Hősök úti épületébe láto-
gattak el az óvó nénik 2008. november 20-án. Megnézték az elsős kis-
diákokat, vajon hogyan illeszkedtek be az iskolai életbe, az osztálykö-
zösségbe, hogyan sikerült az óvodai-iskolai átmenet, mit sajátítottak el.

Így is lehet….

2008. november 21-én 
a Kis Bálint Általános Is-
kola és Óvodában Dinya 
Lívia tanárnő rajz tan-
tárgyból bemutató tanítást 
tartott az 5. b osztályban.

Az óra anyaga: Az ős-
kor művészete

Bepillantást kaptunk 
egy olyan órába, amely 
komplexen mutatta be a 
különböző kompetenci-
ák fejlesztését. Mindezt a 
tanulók cselekedtetésével 
játékos formában, frontá-
lis, kiscsoportos és egyéni 
munkával.

A gyerekek lelkesen, 
felszabadultan dolgoztak 
a tanítási órán. Segítet-
ték egymást, ötleteiket el-

mondták. Az óra hatékonyságát, eredményességét, a tanulók krea-
tivitását a közös rajzok tükrözték.
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

DECEMBERI ÜNNEPEK
  3. szerda:  Xavéri Szent Ferenc áldozópap
  4. csütörtök:  Damaszkuszi Szent János áldozópap egyháztanító
  6. szombat:  Szent Miklós püspök
  7. vasárnap:  Advent 2. vasárnapja
  8. hétfő:  Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
  9. kedd:  Szt. Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok
11. csütörtök:  Szent I. Damazusz pápa
12. péntek:  A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
13. szombat:  Szent Lúcia szűz és vértanú
14. vasárnap:  Advent 3. vasárnapja
21. vasárnap:  Advent 4. vasárnapja
25. csütörtök:  Karácsony, Urunk születése
26. péntek:  Karácsony, Szent István első vértanú
27. szombat:  Szent János apostol és evangélista
28. vasárnap:  A Szent Család vasárnapja
31. szerda:  Szent I. Szilveszter pápa

A fiatalok többsége pozitívan vélekedik 
a vallásról és a hitről – mutatják a 6 konti-
nens 17 országában, több mint 7000 fiatal 
megkérdezésével készült kétéves vizsgálat 
eredményei.

A John Templeton Alapítvány átfogó fel-
mérése szerint a 12 és 25 év közötti fiatalok 
57%-a lelki beállítottságúnak vallja magát. 
Ennek foka országonként változó: a legma-
gasabb az Egyesült Államokban, ahol a fia-
talok 52%-a a „nagyon lelki” vagy a „meg-
lehetősen lelki” kategóriába sorolja magát, 
és Thaiföldön, ahol ez az arány 50%. Legala-
csonyabb Ausztráliában, ahol csupán 23% 
nevezi magát „nagyon lelki” beállítottsá-
gúnak. Az ausztrál fiataloknak majdnem a 
fele (47%) nem tartja magát lelki beállított-
ságúnak. Ezzel szemben Thaiföldön a lelki-
ek iránt egyáltalán nem érdeklődők aránya 
mindössze 12%, Kanadában, Indiában, Uk-
rajnában és az Egyesült Államokban pedig 
mintegy 20% – írja a The Christian Post in-
ternetes portál.

A „lelki beállítottság” fogalma a  fiata-
lok 36%-a számára azt jelenti, hogy hisz Is-
tenben. 32% úgy határozza meg, hogy hiszi, 
hogy az életnek van értelme. 26% pedig az 
önmagunkhoz való hűséggel azonosítja. Ez 
az arány azonban országonként és kultúrán-
ként változik: Indiában a fiatalok a lelki beál-
lítottságot inkább az önmagunkhoz való hű-
séggel azonosítják (38%), mint az istenhit-
tel (33%). Kanadában 52% az istenhitet, 48% 
pedig az élet értelmébe vetett hitet tartja a 
lelkiség kritériumának. Ugyancsak Kanadá-
ban a válaszadók több mint negyede (28%) 
fogalmazta meg – a világon egyedülálló mó-
don –, hogy a lelkiség belső békével vagy 
boldogsággal jár. Az ausztrál, angol és ame-
rikai fiatalok szerint a lelkiség elsősorban az 
élet értelmébe vetett hitet jelenti.

A fiatalok szerint a lelki beállítottság 

nem azonos a vallásossággal. Az összes vá-
laszadó többségére egyszerre jellemző a lel-
ki érdeklődés és a vallásosság (34%), mint-
egy negyedrészük (23%) lelki beállítottságú-
nak mondja magát, de nem vallásosnak. A 
kérdésre minden ötödik fiatal azt válaszolta, 
hogy nem tudja. Az amerikai fiatalok köré-
ben ugyanezek az arányok kissé eltérőek: ott 
43% sorolja magát a „lelki és vallásos” és 27% 
a „csak lelki” kategóriába. 

„Szerintem a lelki dolgokat saját ma-
gunkban tapasztaljuk meg. A vallás meg 
– hát, az a vallásom” – mondta egy 15 éves 
dél-afrikai lány. „A vallás nagyrészt előírá-
sokból áll: ezt kell tenni, azt nem szabad. A 
lelki beállítottság sze-
rintem azt jelenti: ál-
lok a hegytetőn, a szél 
belekap a hajamba, és 
érzem, hogy szabad 
vagyok.” Egy 15 éves 
ausztrál lány pedig így 
fogalmazott: „Aki val-
lásos, az eszével tudja 
a dolgokat, aki a lelki-
ekre nyitott, az a szí-
vével.”

A megkérdezettek 
többsége (72%) jónak 
tartja, ha valaki lel-
ki beállítottságú, illet-

ve vallásos (67%). A fiatalok mintegy 25%-a 
számára mindegy, hogy valaki hívő/vallá-
sos-e, vagy sem. 

Lelki kérdésekben a legtöbb fiatal (44%) a 
családjához fordul; 15% barátoktól, 14% egy-
házi intézménytől kap segítséget. Majdnem 
minden ötödik fiatal jelezte, hogy nincs, aki-
től lelkiek terén tanácsot kérhetne. A lelki ta-
nácsadót nélkülöző fiatalok aránya különö-
sen magas az Egyesült Királyságban (38%) és 
Ausztráliában (37%); Kamerunban viszont 
igen alacsony: ott mindössze a fiatalok 4%-a 
mondta, hogy ilyen kérdésekkel nem tud ki-
hez fordulni.

Don Ratcliff, a Wheaton College profesz-
szora, a felmérést végző intézet tanácsadó-
ja november 14-i nyilatkozatában örvende-
tesnek nevezte, hogy miközben a tizenéve-
sek egyre kevésbé járnak templomba, nagy 
többségük mégis megfogalmazza, hogy hisz 
Istenben, az élet lelki dimenziójában és a ha-
lál utáni életben. A professzor reméli, hogy 
a most lezárult felmérést újabb kutatás kö-
veti majd, amely segít feltárni a templomok 
csökkenő látogatottságának esetleg gyer-
mek- vagy serdülőkorban gyökerező okait.

Magyar Kurír

DECEMBERI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor, és 17 órakor. Advent hétköznapjain reggel 6-kor 
Rorate mise, így fél 8-kor nincs, csak temetési mise.

24-én szerdán, azaz Szenteste éjféli mise, előtte fél órával pásztorjáték.
Karácsony mindkét napján és újévkor: 10, 17 óra

Év végi hálaadás 31-én, szerdán 17 óra.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
december 7-én vasárnap  fél 12-kor.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

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

24-én szerdán, azaz Szenteste 17 órakor „éjféli” mise. 
Fél 5-től pásztorjáték.

Karácsony mindkét napján és újévkor reggel 8-kor. 
Év végi hálaadás 31-én, szerdán délután 3 órakor.

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 16 órakor, 

hétfőn reggel 8-kor. 
Szombaton 16 órakor vasárnapi előesti mise. 

24-én szerdán, azaz Szenteste éjféli mise, előtte fél órával pásztorjáték.
Karácsony mindkét napján és újévkor 10 óra.

Év végi hálaadás 31-én, szerdán 16 óra.

Ajándékok templomainknak
Az endrődi templom kapott egy új, aranyszínű palástot, melyet es-

küvőkön, körmeneteken, litániákon lehet használni. Adományozta: az 
Oltáregylet, Giricz Katalin és †Iványi Sándor

* * *
A hunyai templom is kapott egy ugyanilyen aranyszínű palástot, a 

Mária társulat ajándéka.

A hunyai templom kapott még egy aranyozott áldoztató kelyhet 
(ciborium). Szilágyi András és Hegedűs Margit ajándéka hálából, há-
zasságkötésük 50. évfordulója emlékére.

Köszönjük, Isten fizessen meg minden jótéteményt!

Nemzetközi felmérés a fiatalok hitéről
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Teadélután Hunyán
A Szent László karitász csoport már ötödik alkalommal rendezte 

meg november 15-én a hagyományos teadélutánt, melynek bevételét 
jótékonysági célra fordítjuk.

Előtte lelkes tagjaink és segítőink tombolát árultak és gyűjtötték 
össze a felajánlott tombolatárgyakat, amelyeket kisorsoltak.

A fődíj hagyományosan egy szép Márton napi liba volt, melyet is-
mét egyik karitász tagunk Hornok Nándorné ajánlott fel az elmúlt évek-
hez hasonlóan. A második díj egy szép szív alakú torta volt, amely pör-
költ cukorból készült Zádori Illésné adománya. Sorsoltunk még kacsát, 
italokat, játékokat, használati tárgyakat. Mire a sok tombola ki lett sor-
solva este lett. Akik nyertek, nagyon örültek, de minden felnőtt és gye-
rek jól érezte magát.

A bevételből a gyerekeket ajándékozzuk meg Mikulás ünnepség ke-
retében, valamint a karácsonyi betlehemes játék résztvevőit is.

Ezúton mondunk köszönetet minden segítőnknek, támogatóink-
nak, akik hozzájárultak a teadélután megrendezéséhez.

Hanyecz Vencelné

Hogyan érjük el, hogy a sült galamb 
a szánkba repüljön? 

- avagy a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület és 
a Templárius alapítvány közös rendezvénye az Endrődi Közössé-
gi Házban.

A cikket Mozga Márta, Egyesületi elnök írta

Egyesületünk 2008. október 30-án tanácskozást szervezett a 
gyomaendrődi Közösségi Házban, melynek témája az élethosszig 
tartó tanulás, azon belül is, hogy a felnőttképzés, az önképzés, a ké-
pességfejlesztés hogyan szolgálja a települések fejlődését, továbbá 
milyen eszközök és források állnak a lakosság rendelkezésére, mi 
a szerepük és milyen együttműködések lehetségesek az egyes szek-
torok között. 

A rendezvényen sok neves felszólaló közt a Viadukt Alapítvány 
tiszteletbeli elnöke – Barát Tamás – ismertette a LifeLong Learning 
Magyarország Alapítvány legfrissebb kutatási adatait, melynek be-
számolója a http://www.cco.hu/lllkut1.htm oldalon olvasható.

„A térségben korábban nagyfoglalkoztatónak számító mező-
gazdasági, feldolgozóipari és ipari termelőegységek egymást kö-
vetően bezárnak. A munkanélküliek száma emelkedik, a vállalko-
zói aktivitás alacsony. A lakosság elvándorlása évről évre egyenlete-
sen növekszik. Iskolázottság szempontjából az összlakosság: a tér-
ségben a általános iskolát 1-8 osztályig elvégzettek száma a mért 
52%-kal az országos átlag alatt van. Így az akciócsoportunk stra-
tégiájának prioritása: „Mikro, kis- és középvállalkozások verseny-
képességének, munkahelyteremtő képességének erősítése, a hátrá-
nyos helyzetű rétegek felzárkóztatása”, amelynek leglényegesebb in-
tézkedési eleme a felnőttoktatás, képzés. A lakosság részéről megfo-
galmazott tervekben a hangzatos, szép célok mellett csak egy-egy-
ben jelent meg a tanulás és képzés fogalomköre. 

A rendezvény célja elsődlegesen: megbeszélni a helyi közösségi 
és személyes problémákat, lehetőségeket, s mindenkit ráébreszteni, 
hogy a saját erőfeszítések, a tanulás nélkül nem repül a címben em-
lített sült galamb a szánkba - olvasható a rendezvényről készült be-
számolóban a http://www.cco.hu/viadukt/sgalamb.htm oldalán. 

Köszönjük a közreműködését:
Barát Tamás, Balázs Gergely, Barna Csaba, Bozzai Lajos, Dá-

vid Viktória, Farkas Márta, Koós Jánosné, László Ferencné, Mozga 
Márta, Takács Rudolf, Ungvölgyi János, Vinczéné Pusztai Andrea 
tagtársaknak;

Továbbá barátainknak és partnereinknek: Debreceni Lajos, dr. 
Bánhegyi Sándorné, Hárs Vera, Kovács Zoltán, Mecsné Fullajtár Il-
dikó, Sonkolyné Szekerczés Margit. 

Köszönjük a közönség aktív figyelmét, hiszen egy rendezvény 
sikeressége elsősorban rajtuk múlik. 



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT BORBÁLA
December 4. +Nikomédia, 306 körül 

Borbála/Barba-
ra (kinek neve a 
Barbarus, azaz bar-
bár szó nőnemű alak-
ja) egy pogány apa na-
gyon szép leánya volt. 
Valahányszor az apa 
kereskedelmi útra 
ment, leányát egy ma-
gas toronyba zárta. 
Egy ilyen távollétet 
ragadott meg Borbá-
la arra, hogy miután 
már régóta vágyott 
a keresztségre, föl-
vételét kérje az Egy-
ház közösségébe. A 
Szentháromságba ve-
tett hite jeleként a to-
rony falába, amelyen 
addig csak két ablak 
volt, vágatott egy har-

madikat is. Atyja hazatérve az ablakok számából fölis-
merte, hogy leánya elhagyta ősei hitét. Emiatt azonnal 
meg akarta ölni, ám Borbálának sikerült elmenekül-
nie, mert a torony fala és a sziklák megnyíltak előtte. 

A hegyek között egy barlangban rejtőzött, de egy 
pásztor elárulta atyjának a rejtekhelyet. A pásztor áru-
lásának büntetéseként Isten a bárányait ganajtúró bo-
garakká változtatta. Ez azonban nem tartotta vissza az 
atyát attól, hogy leányát a bíró elé hurcolja. 

A bíró megfélemlítésül keresztényeket gyötörtetett 
Borbála szeme láttára a legválogatottabb kínzásokkal. 
Krisztus azonban erőt öntött lelkébe, s hogy ne féljen, 
társnőnek adta mellé Juliannát. 

A város kormányzója akkor a megszégyenítés esz-
közéhez folyamodott: megparancsolta, hogy ruhátla-
nul pellengérezzék ki a piacon, minden kíváncsi tekin-
tet prédájául. Borbála azonban most is az Úrhoz mene-
kült, és meghallgatásra talált: a földből felszálló köd 
és az égből leereszkedő felhő úgy beburkolta a testét, 
mintha teljesen föl lett volna öltözve. Végül a bíró fő-
vesztésre ítélte, és ekkor történt a legszörnyűbb: az 
apa, aki korábban esztelen féltékenységgel óvta a leá-
nyát, most maga ragadta meg a kardot és fejezte le. Mi-
kor azonban hazafelé ment, villám sújtotta őt, és nem 
maradt belőle más, csak egy maréknyi hamu. 

Egy Valerianus nevű ember gondoskodott arról, 
hogy Borbála és a vele együtt lefejezett Julianna teste 
méltó temetésben részesüljön. A sírnál pedig hamaro-
san megkezdődtek a csodák. 

Borbála vértanúságának időpontjául a legenda, kü-
lönböző változatai más és más időpontokat jelölnek 
meg. Tisztelete legkésőbb a 9. század óta Keleten és 
Nyugaton egyaránt elterjedt. 

Annak ellenére, hogy a történeti források nem szól-
nak róla, többfelé tisztelnek Borbála-ereklyét, és több 
ereklye átviteli ünnepet is számon tartanak. Így Velen-
ce, Konstantinápoly, Róma és Ó-Kairó büszkélkedik 
azzal, hogy ereklyét őriz a vértanú szűztől.

Szeretik és tisztelik Borbálát Ciprus szigetén, az 

Égei-szigeteken, Görögországban, a Balkánon és Ör-
ményországban éppúgy, mint Grúziában. Nyugat-Eu-
rópában: Belgiumban. Magyarországon is nagy tekin-
télynek örvend. A népi tisztelet a legendák különböző 
elemeihez kapcsolódik. Így a ,,hirtelen és készületlen 
halál’’ elleni oltalmazónak tekintik, mivel atyja ezzel 
bűnhődött gonoszságáért. Gyakran így imádkoznak: 
,,Add meg, ó Urunk, hogy Szent Borbála közbenjárás-
ára halálunk előtt részesülhessünk szentségeidben.’’ 
Ez a magyarázata annak, hogy a művészek gyakran áb-
rázolják Borbálát úgy, hogy a kezében cibóriumot és fe-
lette ostyát tart.  

Apja villám általi halála miatt a villámcsapás és tűz-
vész ellen is kérik oltalmát, ezért a vészharangra rá 
szokták vésni a képét. Ezáltal lett a harangok és a ha-
rangöntők védőszentje, de neki ajánlották a hegycsú-
csokat és az erődítményeket is. A puskapor feltalálá-
sa után, amelyet úgy tekintettek, mint a villám és a 
tűz egyesült erejét, ez a gyenge és minden erőszaktól 
távol álló szűz hamarosan a tüzérek védőszentje lett. 
Védőszentjüknek tekintik a hegymászók, akiket útjai-
kon vihar és villámcsapás veszélye fenyeget, de ugyan-
így a bányászok is, akik a sújtólég veszélyében dolgoz-
nak. Végül a torony miatt, amelyben lakott, s amellyel 
oly gyakran ábrázolják, a régi építőmesterek és kőmű-
vesek védőszentje lett. 

A gazdag népszokás-anyagból csak egyet említünk, 
a Borbála-ágat. Ha a cseresznyefa ágát Borbála napján 
beviszik a szobába, karácsonyra kivirágzik. Ez a szo-
kás nemcsak Jessze kivirágzott vesszejére emlékeztet, 
hanem Borbálán keresztül arra is, hogy a mi szívünk-
ben is kivirágzik a szeretet, ha Krisztus benne él.

Tulajdonképpen a 2008-as év őszi 
fordulója véget ért 2008. november 15-
16-án.
16-os csoport azonban a jövő tavaszi 
fordulóból 2-2 mérkőzést előrehozott 
november 22-ére és november 29-ére. 
Gyomaendrőd utolsó 5 mérkőzése volt: 
Okt. 18: Jamina – Gyomaendrőd: 4:1
Okt. 25: Gyomaendrőd – Békés: 2:1
Nov. 01: Szabadkígyós – Gyomaendrőd: 
2:1
Nov. 08: Gyomaendrőd – Mezőhegyes: 
1:0
Nov. 15: Kondoros – Gyomaendrőd: 0:1

Az előrehozott mérkőzések:
Nov. 22: Sarkadkeresztúr – Gyomaendrőd
Nov. 29: Gyomaendrőd – Battonya

Táblázat jelenlegi helyzete:
1. Battonya
2. Gyomaendrőd 9, 1, 3, 27-17, 25 pont
Csapatom előrehozott mérkőzései: Sarkadkeresztúr és Battonya

Hajrá Gyomaendrődi FC!
Márton Gábor
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Nagy siker volt az Operettkirály 
magyarországi bemutatója 

az Endrődi Közösségi Házban
Várakozáson felüli volt az új magyar operett magyarországi első 

bemutatója Endrődön. Elővételben mind a 200 db jegy elkelt, pedig 
2. 000,-Ft volt darabja. A rendező, a színészek, a Közösségi Ház és sok 
támogató és segítő összefogásának volt köszönhető ez a nem minden-
napi program. Lehet azt mondani, hogy a Házban 30 éve nem volt arra 
példa, hogy Endrődön egy kész operett előadást láthasson a közönség. 

Köszönet érte mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a felújí-
tott nagyteremben méltó módon fogadhassuk a rendhagyó bemutatót:

 - hogy tökéletes hangzás biztosítsa az előadást: köszönjük a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériumának az eszközfejlesztésére 
benyújtott érdekeltségnövelő pályázaton nyert hangosítási esz-
köztámogatást, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a ki-
egészítést az eszközvásárlásra, és Zelenák Zoltán fő támogatónk 
nagylelkű anyagi segítségét ill. Hídvégi Miklós tb. művészeti ve-
zetőnk munkáját, hogy elkészült a kiváló hangosítás az emele-
ti nagyteremben;

 - Dénes Zoltán (Aerociklon Kft, Budapest) 16 db. hőfokszabályzót 
vásárolt a Kultúrház részére, hogy a gázfűtés igen magas költsé-
geit le tudjuk csökkenteni; 

 - Köszönjük Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő és Dinya 
László (Corvo Bianco Kft, Gyomaendrőd) segítségét abban, 
hogy a nyikorgó padlóra és a színpadra szőnyeget vásárolhat-
tunk; 

 - Köszönjük a helyi alkotóknak, hogy festményeikkel gazda-
gították, és széppé tették a nagytermet (Rávainé Farkas Éva, 
Farkasinszkiné Szakálos Magdolna, Eicler Éva, Fekécs Imréné, 
Barta Mónika, Kovásznai Nóra és Kovásznai Klára alkotásai); 

 - Köszönjük Hornyák Józsefnek és feleségének (Sükösd) azt, hogy 
a képeket meg tudtuk világítani, aminek költségeit a házaspár fi-
zette.

Természetesen megköszönöm jegyárusítóinknak, segítőinknek és 
nem utolsó sorban a közönségnek a nagylelkű hozzáállást és biztatást, 
hogy eljöttek. Az elégedettségmérő kérdőíven a megkérdezettek 100%-
a elégedett volt a programmal. Bebizonyosodott, hogy Gyomaendrőd-
ön igenis szükség van kulturált szórakozásra. A megkérdezettek több 
mint fele jelezte, hogy még bérletes előadásra is szívesen eljönne, ha 
szervezünk részükre operett előadásokat, és vidám műsorokat, kész 
darabokat. Azt gondolom, hogy közös összefogással még nagyobb 
eredményeket lehet elérni és felmutatni a kultúra területén Városunk-
ban. A kérdőíveket folyamatosan feldolgozzuk, és ez alapján állítjuk 
össze a következő év programjait, amiben bérletes előadás is fog sze-
repelni. 

Az Endrődi Közösségi Ház nagyon kevés pénzből gazdálkodik. 
Minden, amit elértünk, az Önök segítségének és támogatásának kö-
szönhető, hogy eljöttek programjainkra, és látták és látják azt a folya-
matot, amit elindítottunk. A Közösségi Házat a Templárius alapítvány 
az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodással működ-
teti 2006. március 1-től határozatlan időre. A Közösségi Ház vezetője 
ezért a munkáért a mai napig 1Ft-ot sem vett fel, hiszen ez az összeg a 
legfontosabb kiadásokat éppen fedezi. A foglalkoztatottak tekintetében 
a legtöbb esetben bértámogatással oldható meg a Munkaügyi Központ 
támogatásának köszönhetően. Azt gondolom, hogy a nehézségek elle-
nére azon vagyunk, hogy a kulturált szórakozás feltételeit megteremt-
sük, és az Önkormányzat és az Önök által várt igényeket kielégítsük. 

Az épület 2010. május 9-én lesz 80 éves. A Közösségi Házat pályá-
zati és egyéb forrásból az Önkormányzat segítségével szeretnénk felújí-
tani. Azon is fáradozunk, hogy ez is megvalósuljon, mert akkor még 
nagyobb kedvvel lehetne ide betérni és más programokat szervezni.

Köszönjük, akik eljöttek a Kálmán Imre életét bemutató előadásra 
és felállva tapsoltak a színészeknek: Pitti Katalinnak és azoknak, akik 
szórakoztattak bennünket, és természetesen városunk szülöttének, 
Kiszely Zolinak. 

Ungvölgyi János
az Endrődi Közösségi Ház vezetője

Kedves Olvasók!

Szeretném bemutatni 
Önöknek gyermekemet, Har-
mati Dánielt. Gyomaendrődön 
él, a helyi gimnázium tanuló-
ja. A könyvek világába már ki-
csi korától belefeledkezett. Ké-
sőbb 12 éves korában egy tehet-
ségkutató pályázaton sikert ért 
el. Ennek eredményeként 2004 
óta az Accordia Kiadó gondo-
zásában, antológiákban jelentek 
meg művei. Megyei irodalmi 

versenyeket is nyert. Évek óta dédelgetett álma volt egy nagyobb 
történet megírása, ami most el is készült. A kiadó 2008/2009-
es évi tervében szerepel a kézirat kiadása. Különböző irodalmi 
szakemberek véleménye kifejezetten pozitív volt az alkotásról. A 
könyv kiadásának támogatásához kérném segítségüket. A támo-
gatás reklámhirdetés formájában is megvalósulhat. Az Accordia 
Kiadó bármilyen technikai kérdésre válaszol. 

Elérhetősége: e-mail: balazskiado@citromail.hu

Bízom benne, hogy gyermekem hamarosan bekerül a kor-
társ irodalmi köztudatba, mint Gyomaendrőd szülötte.

Tisztelettel Harmati Imréné

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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A népszámlálás című nóta, mely 1926-ban íródott, élces humorral és 
egy-egy jellemzővel megfűszerezve veszi sorra a lakosokat. A Zsidó-
sor szinte mind János- a visszaemlékezők megerősítik, valósságát.
„Az anyósom is benne van, mert az, ha nem vált be egy kutya felakasz-
totta, az is benne van.” 

„Népszámlálás 1926.

Véget ért a népszámlálás Hunya falujába,
Kakas bácsi szedte össze ilyen versformába.
Ezerkilencszázhuszonhat esős esztendőben,
Vígadjatok hunyaiak a Csárdavölgyében.

A falu fejlődését megéneklő műve, 1922-ben keletkezett és a változá-
sok felé már nehezen hajló, fricskázó hangnem jellemzi.

„Hunya Falu fejlődése

Előkelő város lesz már Kondoros tanyából
Kikötő állomás lesz a Csárdavölgy partjából
A medrébe ott folyik a Tisza, Dráva, Száva
Gőzhajón járunk a Község-sor és Örménykúton

Akik majd Rómába mennek, annak üt ki jóra
Mert a templom mellett ülnek fel a gőzhajóra
Nem kell nekik kerülgetni Pestre, Fiumébe
A Csárdavölgyön hajóznak egész a tengerre

Egy kikötő állomás az Örménykúton is lesz
Kiszállunk, ha Kiszely Maris néni otthon nem lesz
De, ha otthon lesz, akkor meg sem merünk állni
Mert a hajó is reszket, ha elkezd kiabálni

Nem kell nekünk a Keresztút, mert az nagyon sáros
Bekerülni meg úgysem hagy Doktor Hanyecz János
A derék utat sem kell már nekünk kinyitni
Mert ott meg a repülőgépek fognak működni

Endrődre meg sodronypályán motorvonat jár mán
Alatta meg a gyalogos finom beton járdán
Berényből is jár egy vonat erre, Kondorosra
Éppen ezért nincsen szükségünk már a Keresztútra

Az utcáink városiasan vannak berendezve
Krumpli, misling és akácfával van beültetve
A krumpliszár lepucolja a poros csizmánkat
Az akácfa lekeféli bőrig a ruhánkat

A járdán az akácfától nem lehet már járni
Kifogjuk a járdát majd a kocsiútra rakni
Mert esőbe az akácfa megmosdat bennünket
Szárazságba ki akarja kaparni a szemünket

Ha végre a kocsiúton se lehet majd járni
Földalatti villanyoson fogunk majd grasszálni
Itt van már a villanyos is csak még nincs üzembe
Mert a krumpli és a misling nincsen még felszedve

A telefon is meglesz már Endrőd-Kondoros közt
Beszélhetünk Véháékkal, de csak úgy négyszemközt
Mert a karók oda vannak Szolnok-dobokába
A drótot meg most csavarják Salgótarjánba

A piac is megnyílik már csak még nincsen mázsa
De az is úgy hallom készül Franciaországba
Uszodát is építenek a Pintér dombjára
Korcsolya pályát, pedig a Keselyűs halmára

Előjárókat is kapunk most már nemsokára
Építik a városházát Csanádpalotára
A jegyzőség is érkezik ez év tavaszán
Itt lesz majd a lakásuk a Kmellár tanyájába

Csendőrséget is kapunk mink ez évnek nyarára
Itt lesz majd a lakásuk a Kamuti csárdába
Finánc is kell, mert, nincs aki a forgalmit szedje
A laktanyájuk itt lesz a bakonyi erdőbe

Doktort is kapunk már mink ilyen városba
Hisz e nélkül az ember tán soha meg nem halna
Kenőasszony is lesz meg egy okleveles bába
Mindjárt több gyerek fog születni majd halva

A megye házát építik majd Hunyad vármegyébe
A főispán lakása lesz Hajdúböszörménybe
Ezerkilencszáz-kilencvenkilenc tavaszára
Minden meg lesz, csak legyen ki türelmesen várja

Lovas csőszeink is vannak, mégpedig kétféle
A fiataljait lovasították egészbe
Az öregeknek is hallom meg van már ígérve
Hogy ők is majd lovat kapnak, de csak részletekbe

Vadászaink is vannak, már mégpedig nagy számba
Beszámolnak minden nap öt, hat, hét lőtt kutyával
Ha valamék véletlen nyulat talál lőni
Rendesen, az más területre megy megdögleni

Tegnap is egy veres szőrű kuvasz kutyát lőttek
Amit zúzos szőre miatt nyuszikának néztek
De akkor tudták meg ők is milyen nyuszit lőttek
Mikor közel mentek hozzá megugatta őket

De mivel, hogy elkészültek a nyúl vacsorára
Beszalajtottak egy embert lóháton Csabára
Azt mondták, hogy hozzon nyulat bármi lesz az ára
Legalább ne csirkét együnk nyúlvacsorára”

A hunyai versfaragó II. (Kakas bácsi nótái)

Hunya falu lakosa
Mind össze van számlálva
Ennyin vannak mindössze
Elmondom a nevüket

Tímár Gergely, Kis Mihály
Hanyecz Lajos, Tímár Pál
Gubucz Mihály, Szabó Pál
Gubucz István főmolnár

Gubucz Imre, két Véha
Dávid, Kovács meg Dinya
Tanító és plébános
Harangozó Szakálos

Szmola Lajos, Ugrai
Két Gubucz meg Turcsányi
Lakatos, Paróczai
Két Farkas, Vágó, Smíri

Hegedűs, Köles, Hanyecz
Szurovecz meg Cserenyecz
Tímár Ágos meg Imre
Gubucz Mátyás meg Vince

Vaszkó Imre, Nagy Gyebnár
Hát a ház nélkül való
Orlics, Kakas meg Vaszkó

Még kettő van azon túl
Gubuznai meg Csapó úr

Jó a kifli, ha lekváros
A Zsidó sor mind János
Hunya István, Kontra János
Kontra József, Németh János

Hunya Vince, Hornok János
Hunya András, Szurovecz János
Bula Imre, Tímár János
Szurovecz András, Hunya János

Most jön Lapatinszki János
Azon kívül nincs több János
Nem is kell nekünk több János
Elég nekünk Gyebnár János
Bort inni!



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Az 1824. április 19-én megtartott 
presbiteri gyűlésen újonnan válasz-
tott „Curátor” (egyházgondnok) állott 
fel a gyülekezet világi dolgainak inté-
zésére K. NAGY JÁNOS személyé-
ben. Ugyanekkor megszavazták KER-
TÉSZ András megfogadott harango-
zónak az évi bérét; „10 köböl búza, 10 
köböl árpa, készpénzben 10 forint, 1 
pár csizma, 10 font faggyú (világítás-
ra), 2 ittze olaj, Társával edjütt kapnak 
3 ölfát.” (1 köböl gabona: 85-120 liter 
között, egy font: 0,55-0,56 kg.)

1827. június 4-én: „Elő adatván a 
Templombéli jó rendnek feltartásá-
ra nézve több visszaélések, mellyek 
történni szoktak némelly értetlen 
személlyek által a templomban, mely-
re nézve közhatározásból rendeltetett: 
Minekutánna az Isten Házában kinek-
kinek rendelt hellye lenne rangjához 
képest, de ez ellen még is némellyeket 
hibázni tapasztalna a Presbytérium 
arra nézve ezennel az rangjához 
való hellyének meg mutatására, ha 
ezentúl is affélék tapasztaltatnának 
az Egyházfiak kötelességébe tétet-
vén meg fognak mutattatni és helyek-
re rangjokhoz képest utasíttatni, úgy 
Szinte a Karban lévő fiatalokra nézve 
is kik a Szorongás és dülekedés mi-
att az épületbe is kárt tehetnek és má-
soknak is kárt okozhatnak tudtokra fog 
adattatni, az ellene vétők pedig bünte-

tés alá fognak vétetni.” 
1830. április 12-én: „Dávidházi Sá-

muel Prédikátor Úr előadja, hogy ez-
előtt több esztendőkkel oly ígéret tevő-
dött részére, hogy Kis kertje, mely szin-
te posványból áll, ha vagy esőzések, 
vagy nagy havazások vagynak, meg 
fog hordattatni és haszonvehetővé té-
tetni, ezen esztendőbe is annak sem-
mi hasznát nem veheti, melyre nézve 
emlékezteti az Ekklésiát azon ígéreté-
re, be tellyesítésére. - Minekutána az 
Ekklésia fundusára nézve is, ezen töl-
tés hasznosnak el esmértetik annyi-
val is inkább, hogy az Ekklésiának éle-
tes háza is ott volna, mellynek ha a víz 
alája menne tetemes kárt okozna, en-
nek el hárítása okából is főképen most 
ugyan a kívánt tőltést a nagy árvíz mi-
att meg tenni nem lehetvén, ha az idő 
engedi a nyáron meg fog készíttetni s 
haszonvehetővé tétetni”. (A mostani 
lelkészi hivatal és lakás – hajdani mag-
tár – „életes ház” – udvarának feltölté-
se ekkortájt – ezután történhetett meg. 
Az 1816. évi község térképen itt húzó-
dott egy érmeder, amely aztán csapa-
dékvizet  vezetett le a központi fiúisko-
la – templom között a mai városháza 
helyén a „Nagy-Körözsbe”. Mindezek 
a XIX. sz. első felében földdel feltölt-
ve eltűntek. Említett térképen a mai vá-
rosháza és templomtorony között egy 
híd van – fahíd -ábrázolva ezen éren 
által. Talán ez lehetett a régi iratokban 

előtűnő „Danca 
árka”. A középkori 
oklevelekben még 
„Sárosér”)

1836. május 
8 – „Marjai József 
lakatosnak a pres-
bitérium megbíza-
tást ad az torony-
óra rendben tartá-
sára.”

1838. április 
26-án: „A Torony-
béli Két Vigyá-
zók kérik, hogy az 
óra köveinek fá-
radtságos felteke-
résében végzett 
munkájokért 1 – 1 
pár csizma, egy-
egy szekér szalma 
megadassék, ha-
tároztatott; meg-
adatik, azzal a fel 
tétellel, hogy szal-
mát akkor csak ha 
az Isten ád...”

1836. január 10: „Túri Dániel is-
kolaigazgatónak – rektor tanítónak 
– meg választatik...” (Később Ő lett 
Mezőberény református gyülekezeté-
nek hírneves lelkipásztora.)

1845. szeptember 18-án: „Fő Tisz-
teletű Superintendentiának (egyház-
kerületi püspöki hivatal) intézkedését 
elő adván Nagy Tiszteletű Esperes Úr, 
melynél fogva a Tanítók kötelesek le-
gyenek fák tenyésztésére gondjaik alatt 
lévő gyermekeket oktatni, s ennek foly-
tán kérdésbe jővén hol lehetne egy fa 
oskolát felállítani s először az Újj teme-
tőkert (a mostani Öreg temető) utóbb 
az Ecclésia belső üres fundusa Bodzás 
Miklós Tanító Úr szomszédségábann 
jővén figyelembe, végeztetett: A belső 
Ecclésiai üres fundusra ültetődjenek 
fák és az Ecclésia javára azok a Lako-
soknak adódjanak el.” (Ugyanis a fák 
oltását vadalanyba nemes anyag oltá-
sát, szemzést, vagyis gyümölcscseme-
ték előállítását végezték el a tanulók.) 

1846. december 27-én: „Hegedűs 
János Leányok Tanítója és Csala La-
jos kisebb fiuk Tanítója kimenvén a 
Keselyősi Kortsmára szánkóval ma-
gok mulatása végett s onnan visz-
sza jővén éjtszakának idején Kolom-
pár Ersókkal és dallos lármával jöttek 
bé és poenitentiális héten (azaz kará-
csonyi úrvacsora vétel előtti héten tar-
tott bűnbánati héten) a Városra nézve 
végzetes botrányt követtenek el, nyil-
vános megkövetésre szólíttattak fel...” 
(vagyis a templomban a teljes gyüle-
kezet előtt megkövetik a gyülekezetet, 
azaz bocsánatot kérnek a gyülekezet-
től, beismervén súlyos közerkölcsrom-
boló bűnüket).

1849. február 1: „Pikó Pál Úr előadá, 
hogy korszerűnek vélné a népnek azon 
elidegeníthetetlen jogát életbe léptetni, 
mi szerént rólla nélküle ezután az egy-
házi dolgokban különösen azokban, 
mellyek az egészet érdeklik, kivévén 
az lelkieket a nélkül, legaláb képvise-
lői által a határozatban részt ne vegyen 
semmi ne határoztassék-határoztatott: 
A Presbytérium az nép ezen erede-
ti elidegeníthetetlen jogát elismeri és a 
képviselőknek az egyházi dolgokbani 
befolyását az XVIII. Cánon értelmében 
szívesen fogadja.” (itt „A Második Hel-
vét Hitvallás” XVIII. fejezetéről van szó: 
„Az anyaszentegyház szolgái, azok 
rendeltetése és kötelességei”)

Cs. Szabó István sk.

Válogatás a Gyomai Református Egyház írott „feljegyzéseiből” II.

Egész évben várjuk ked-
ves vendégeinket klimatizált, 
termálvizes szobáinkban.

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

Az étterem nyitva 
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren-
dezvény lebonyolítását vállal-
juk a teljesen klimatizált Híd-
fő étteremben 160 főig.

FÉSZEK
Panzió és Étterem

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

E-mail: feszekpanzio@mail.globonet.hu 
www.feszekpanzio.hu
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De nem a lottón, meg a tombolán, hanem azzal, hogy odafi-
gyelsz magadra. Kezdjük a végén. A Gyomaendrődi Közösségi 
Házban október 18-án tartott egészségnap zárásaként 150.000 fo-
rinttal gyarapította a Kor Kontroll Társaság a házigazda, a szegé-
nyeket támogató Templárius Alapítvány bevételét. 

Köszönet támogatóinknak, akik értékesnél értékesebb tombola 
ajándékokkal tömték meg csomagtartóinkat. A Freseniustól példá-
ul plüss állatokat, férfi dzsekit, svájci bicskát, a Bausch-tól pólókat, 
strandtáskákat, a Pfizertől tolltartókat, a Pharma Nordtól vitami-
nokat, krémeket kaptunk, na és ne feledkezzünk meg a Kor Kont-
roll Társaság frissen megjelent DVD-jéről sem. A nyeremények lát-
tán, olyan is volt, aki 20 tombolát vett egyszerre. 

És köszönet Buczkó Imre kortárs grafikus és festőművésznek- 
képei Amerikai magán és közgyűjteményekben is szerepelnek- a 
Fekete özvegy című festmény felajánlásáért. A képre jótékonysági 
árverésen lehetett licitálni, a bevétel szintén a Templáriusok pénz-
tárcáját gyarapítja. És persze a Gyomaendrődi gyerekek örömét fo-
kozza, , hiszen pingpongasztal lesz belőle, hogy megvalósuljon a a 
helyi lurkók nagy álma. 

9-kor egyébként már akkora volt a nyüzsgés, hogy azon gon-
dolkoztunk, mi lesz itt tízig. Megérkeztek a kiállítók, a szűrővizsgá-
latokat végző orvosok, nővérek főtámogatónk az EGIS, és a többiek 
a 77 Elektronika, a Helpbox, az Iránytű Mérnök Iroda és az Akasha 
kapcsolat Központ képviselői. Ungvölgyi Jánosné, Zsuzsi a tepsiből 
alig kiszedett, meleg süti csodákkal várta a látogatókat.

A rákos betegek fele meggyógyul! 

Az első szekció témája, a címadó sor, vagyis Nyerj életet! A ho-
gyanról számoltak be az onkológiai és a kardiológiai szakma kivá-
lóságai: Dr. Ottó Szabolcs és Dr. Kopper László professzorok, Dr. 
Kiss Róbert a Magyar Kardiológus Társaság főtitkára, Dr. Nagy 
Zsuzsa és Dr. Tóth János főorvosok, valamint dr. Sárosi Tamás re-
gionális tiszti főorvos helyettes. Ki-ki saját tapasztalata alapján erő-
sítette meg, hogy a szűréssel általában éveket és ezzel életet nyerhe-
tünk. Évente 500 nő hal meg például Magyarországon csak méh-
nyak rákban, miközben egynek sem kellene, ha időben kiderülne 
a baj. Ehhez persze el kell menni szűrővizsgálatra Ahogyan Sárosi 
Tamás elmondta elég rossz a lakosság, vagyis a mi együttmű-
ködésünk az ÁNTSZ munkatársaival, hiszen a szűrővizsgálati 
meghívó legtöbbször a szemétkosárban landol. 

Sajnos így van ez a nőknél leggyakrabban előforduló daganat-
tal, az emlőrákkal is. Pedig a betegség annál jobban kezelhető, mi-
nél kisebb a daganat, minél korábban ismeri fel az orvos vagy a be-
teg. Nem véletlenül hangsúlyozták onkológusaink a beteg szere-
pét, hiszen nagyon fontos a mell önvizsgálata. Innen is üzenjük, 
hogy olvasóink bármilyen kicsi, pici csomót is találnak a mellük-

ben, azonnal forduljanak orvoshoz. 

Szó esett arról is, hogy elképesztően keveset tudunk a rák gyó-
gyításáról, nem tudjuk például, hogy a daganatos betegek 50 szá-
zaléka meggyógyul, hogy emlőrák műtét és kezelés után évtize-
dekig élhet még valaki, hogy nemcsak az elsődleges daganat, de 
még a májmetasztázis is eltüntethető! Utóbbi vizsgálati modelljét 
egyébként éppen a jelenlévő Kopper László patológus egyetemi ta-
nár dolgozta ki. Hosszú éveken át volt a Patológiai és Kísérleti Rák-
kutató Intézet igazgatója, nyílván innen merített témákat őssejtről, 
hullákról, az öregedés titkairól szóló Joe Kemenes néven megírt bi-
ológiai krimijeihez. 

Míg a méhnyak és az emlőrák szűrés jelentőségétől nagyon he-
lyesen hangos a média, a férfiakra, az apákra és a nagyapákra nem 
fordítunk elég figyelmet, elhanyagoljuk őket, pedig ahogyan Ottó 
Szabolcs mondta, az alattomos, sunyi, hosszú ideig tünetmentes 
prosztatarák veszélye ott leselkedik rájuk.

Ha valakinek nincs szerencséje, illetve hanyagolja a szűrővizs-
gálatot, akkor elérheti a prosztatarák, ami azért alattomos, mert 
sokszor a vizelési gondokat megelőzve képez különféle áttéteket a 
csontban, csigolyában, medencében, nyirokcsomókban. Egy jó ta-
nács az uraknak: 50 felett keressék fel urológusukat és vizsgáltassák 
meg a prosztatájukat. Ugyanis a prosztatarák előfordulása az élet-
korral arányosan növekszik: 50 évesen 5 százalék, 80 évesen már 90 
százalék az esély, hogy elér valakit. 

Ne hízz el, ha nem akarsz infarktust kapni! 

Nem feledkeztünk meg arról sem, hogy a halálozási listán 
a szív-és érrendszeri betegségek állnak első helyen, ebben pe-
dig a stressz és az elhízás a ludas. A plusz kilókkal együtt jönnek 
a társadalmi beilleszkedési zavarok, az anyagcserezavarok – a jó 
kis metabolikus szindróma, cukorbetegséggel, magas koleszterin 
szinttel, magas vérnyomással – és ha nem változtatunk súlyunkon, 

jön a mortalitás, vagyis a halál. Vegyék komolyan, hogy minden 
plusz kiló egy szög a koporsónkba.

A pódiumon ülők közül Dr. Nagy Zsuzsa, Dr. Ottó Szabolcs és 
Dr. Kiss Róbert volt az élő pozitív példa. Zsuzsa naponta fut, Sza-
bolcs és Róbert odafigyel arra, hogy minél több zöldséget és minél 
kevesebb szénhidrátot egyen. És máris a fogyásnál tar-
tunk, vagyis annál, hogyha valaki szeretne hosszú életű 
lenni a földön, és ezt a hosszú életet jól - azaz betegségek 

NYERJ ÉLETET! - Egészségnap Endrődön

Kerekasztal beszélgetés a meghívott orvosokkal

Karda Bea fergeteges koncertje

 "



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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Szentmise Nagyszombatban a kegykép 
könnyezésének 300. évfordulóján

Minden év novemberében novéna keretében imádkoznak 
a hívők a nagyszombati Szent Miklós-dómban, a Könnyező 
Szűzanya kegyképe előtt. A kilenc nap során egyszer magyar 
szentmisét is bemutatnak. Idén, a könnyezés 300. évforduló-
ján sem volt másképp: november 15-én, szombaton számos 
egyházközségből – Magyarországról is – érkeztek hívek a ma-
gyar lelki programra az esztergomi érsekek egykori székes-
egyházába.

Először a város történelméhez szorosan kötődő Pázmány Pé-
ter bíboros emlékét idézte fel előadásában a Remény hetilap fő-
szerkesztője, Herdics György apát. Ezt követően imával, énekkel 
köszöntötték Szűz Máriát a jelenlévők, Szakál László galántai es-
peres-plébános vezetésével.

Lormusz János vásárúti esperes-plébános prédikációjában 
hangsúlyozta: azért gyűltünk itt össze, hogy Máriától megta-

nuljunk imádkozni. A megtestesülés titka a hitet tárja fel szá-
munkra. Mária igenjéhez hasonlóan újítsuk meg mi is igenün-
ket a kegykép előtt. A megváltáskor, Jézus halálakor Mária nem 
aggódik, hanem imádkozik. Hozzuk meg mi is áldozatunkat, 
bízzunk Istenben, ha nem értjük is őt. A mennybemenetel után 
Mária az apostolokkal imádkozott, hogy megtapasztalják Istent. 
Imádkozzunk mi is, és a ránk bízottakat vezessük be Isten titká-
ba – mondta a szónok.

A szentmise után felajánló ima keretében ajánlották fel 
a zarándokok életüket, családjukat, egész népünket. Végül a 
főcelebráns, Orosch János nagyszombati segédpüspök szólt a hí-
vekhez. Pártfogót kell keresnünk ma is, és buzgalommal imád-
koznunk, idézte Prohászkát, majd Esterházyt, mondván, azt kell 
keresnünk, ami közelebb hozza egymáshoz a szlovákokat és a 
magyarokat. Talán nem véletlen, hogy éppen akkor imádko-
zunk itt, amikor a két ország vezetői egymással tárgyalnak. Me-
rítsünk erőt, reményt a Magyarok Nagyasszonyából, aki azt üze-
ni: nem feledkezik meg rólunk – mondta a püspök. 

Bertha Éva/Magyar Kurír

nélkül - eltölteni, akkor jól teszi, ha megpróbálja ledobálni magá-
ról a fölösleges kilókat, hiszen egy 10 százalékos testsúly csökkenés 
is csodákra képes, azaz csökken a vérnyomás, csökken a koleszte-
rinszint, és a vércukorszint is.

A jó hangulatú, derűs beszélgetést Karda Bea koncertje követ-
te volna, ha nincs egy baleset, ami miatt lezárják a Gyomaendrődre 
vezető utat egy órára. Nos itt kellett rögtönöznie a Kor Kont-
roll Társaság-nak… ebben vitte a prímet Csapó György a Buda-
pesti Ipar Kamara alelnöke, aki kiselőadást rögtönzött arról, ho-
gyan próbál meg egészségesen élni egy vállalkozó manapság… 
Bulla Bianka a rendezvény egyik háziasszonya a színpadra kérte 
gyógymasszőrünket, aki egy vállalkozó szellemű hölggyel látvá-
nyos bemutatót rögtönzött, aminek a végére berobbant Bea….

Koncertje most is fergetegesre sikeredett, a Gyomaendrődiek 
alig akarták leengedni a színpadról…

Győzd le a stresszt! 

Aztán jött a második szekció, vagyis a beszélgetés a stresszről. 
Dr Kiss Róbert kardiológus úgy döntött, hogy elveszi a műsorve-
zető hölgyek- Molnár Marianna és Bulla Bianka – kenyerét és ő 
moderálja a következő blokkot. Hogy miért? Mert a modern tech-
nológiának köszönhetően a szív és érrendszeri stressz gyorsan és 
könnyen mérhető egy speciális erre a célra kifejlesztett készülék-
kel, a Vicardióval. 

Az IMI Mérnök Iroda vezetője Bényei Béla be is mutatta, oly-
annyira, hogy a színpadon mérte meg Kiss Róbert stressz indexét, 
ami kiválónak bizonyult. Egy stresszmentes kardiológus tehát biz-

tosan él Magyarországon. A készülék segítségével a szív ingerület-
vezetési adataiból /EKG/ maximum öt perc alatt felszínre bukkan-
hatnak olyan rejtett betegségek, amelyek már rombolják ereinket, 
de még nem tudunk róluk. Kiderült az is, ki hogyan próbálja leküz-
deni a stresszt, ami tetszik, nem tetszik mindnyájunk életébe befér-
kőzik. Nem véletlen, hogy a WHO szerint a stressz a legerősebb ri-
zikó faktor, ami a XXI. században egészségünket veszélyezteti. Ké-
pesek vagyunk megbirkózni vele, csakhogy erre fordítandó ener-
giánk véges, ezért egy idő után a szervezet kimerül, a stresszt ke-
zelő szervünk, illetve maga a stresszkezelés folyamata összeomlik. 
Tehát ha testünk tartósan alarm, vagyis készültségi állapotra kény-
szerül, megnő a magas vérnyomás és az érszűkület kialakulásának 
lehetősége. Aminek nyomában sajnos ott settenkedik a stroke és 
szívinfarktus. 

Dr. Papp Renáta az OALI képviseletében elmondta, hogy ol-
vas, moziba jár, beszélget, nála ezek űzik el a feszültséget. Zalatnai 
Klári az Oszteoporózis Beteg Egyesület elnöke az úszást, a kiállítást 
választja, Sándor Csaba dobozi patikus pedig a fogyást. A termetes 
gyógyszerész több mint 70 kilót dobott le, hogy megelőzze az elhí-
zás szövődményeit. A derűs, jó hangulatú nap tanulsága- a nélkül, 
hogy a spanyolviaszt felfedeztük volna - a betegségek - a rák, a szív-
infarktus, a stroke- legyőzése, elkerülése nemcsak és nem elsősor-
ban orvosi feladat. Nagyon sok múlik rajtunk, az életmódunkon, a 
gondolkodásunkon. Hogy mennyit mozgunk, mit eszünk és, hogy 
mennyire akarunk sokáig, jó egészségben élni. 

Bozsán Eta

Forrás: http://www.korkontrolltarsasag.hu/2-20207.php 
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Endrőd története
Régi írások alapján összeállították az endrődi tanítók (12.)

A világháboru kettévágta azt a 
szép fejlődési folyamatot, amely 
községünket kulturális és köz-
gazdasági tekintetben lakosainak 
számához képest a haladás utján 
elinditotta.

A müvelt Európa vérfürdőt ren-
dezett a kultúra nagyobb dicső-
ségére. A vad mészárlás szörnyü 
pusztitásában mi magyarok szen-
vedtük a legtöbbet. Amellett, hogy 
a nemzet szine-java, Endrődről 
is 397-en áldozták fel életüket a 
köröskörül ellenségtől támadott 
haza oltárán, az ezer éves ősi hon 
véráztatta földjét is szétdarabol-
ták és elrabolták tőlünk.

Nem győzelem és vitézség jut-
tatta ellenfeleinket régi országunk 
legértékesebb részeihez, hiszen a 
magyar katonák vitézségét, a ma-
gyar fegyver diadalát csodálta az 
egész világ, hanem árulók és nem-
zetközi banditák ütötték ki hős ka-
tonáink kezéből a győzelmet igérő 
kardot. A négy és fél éves vérziva-
tarban elfáradt katonáink nem is 
sejtették, hogy hazatérésük a tö-
rök-tatár időkre emlékeztető ka-
tasztrófát jelent s a forradalom 
előjátéka lesz egy talán évszáza-
dig tartó koldus csonkaságnak.

„A diadalmas őszirózsás forra-
dalom” Endrődön is rablást, tel-
jes felfordulást, erkölcsi és anya-
gi züllést jelentett. „Soha annyi el-
vetemültség, gonoszság és isten-
telenség nem fordult elő e község-
ben, mint a forradalom hónapjai 
alatt” – irja részletes feljegyzései-
ben a krónikás. Teljes anarchia ál-
lott be a faluban. A féktelen vad-
ságot a kegyetlen oláh megszál-
lás váltotta fel 1919. április 28-án. 
Az ellenség állandó rablása, rek-
virálása csaknem egy évig tartott. 
Amikor a magyar nemzeti hadse-
reg előőrse 1920. március 13-án 
Endrődre bevonult, egy teljesen 
kizsákmányolt, koldus községet 
talált nálunk. Közintézményeink 
sivár, félig elpusztult állapotban 
várták a renovációt és ujjáépitést. 
Az ország népének, tehát az 
endrődieknek is oly sulyos gazda-
sági helyzetet teremtett a forrada-
lom és oláh megszállás, hogy évek 
teltek bele, amig valami ujitásra 
gondolni lehetett.

Sulyosbitotta a helyzetet azon 
körülmény, hogy a község érde-
mes főjegyzője lemondott, s a leg-
nehezebb helyzetben az itteni vi-
szonyokkal nem ismerős kezek 
vették át a község igazgatását. A 
lakosság zöme dr. Tóth Mátyást, 
a község agilis szülöttjét óhajtot-
ta főjegyzőjének, a második sza-
vazás alkalmával azonban nem je-
lölte őt a közigazgatási hatóság.

1922-ben nagyváradi kanonok-
ká nevezte ki a megyéspüspök a 
község köztiszteletben álló, ér-
demekben gazdag apátplébáno-
sát: - Zelinka János 22 évig volt 
gondos pásztora az endrődi nyáj-
nak. Buzgó papi élete, áldozat-
készsége, alkotásai megörökitik 
nevét Endrőd történetében. Utó-
dául a megyéspüspök Csernus Mi-
hály volt nemzetgyülési képvise-
lőt, a debreceni „Zita” hadiárva-
ház agilis igazgatóját nevezte ki a 
kegyurak bemu-
tatása alapján. 
Világi elnökül az 
endrődi kisgaz-
dák egyik leg-
értékesebb tag-
ját: Kalmár Vin-
cét választotta 
meg az egyház-
tanács.

Az utolsó év-
tized hatalmas 
fejlődést jelent 
ugy közgazdasá-

gi, mint kulturális tekintetben. Ti-
zenkét uj tanerő beállitása, 15 uj 
tanterem és egész csomó tanitói 
lakás épitése, polgári iskola 
létesitése igen magas szinvonalra 
emelték az endrődi tanügyi viszo-
nyokat. Daimel Sándor, Békésvár-
megye nagyhirü alispánjának jóin-
dulatából a közutak kiépitése, to-
vábbá villanyvilágitás, beton-utak 
épitése, vásártartás stb. a község 
közigazgatási életének haladását 
jelentik.

Csaknem e sorok megjelené-
sével egyidőben ünnepelte az 
endrődi nép egyházának közsé-
ge alapitásának 200 éves jubileu-
mát. Endrőd katholikus magyarjai 
gyönyörü emléket állitottak – az 
alapitó ősök tiszteletére.

A május 29-iki ünnepélyen 
szentelte fel dr. Lindenberger Já-
nos apostoli kormányzó – a vár-
megye, politikai és egyházi élet 
több kiváló férfiának jelenlétében 
Endrőd első emeletes palotáját: a 
„Katholikus Népházat.” Az ünne-
pély végén a község és hitközség 
dicső védőszentjének: Szent Imre 
hercegnek hódolt a 15000 lakost 
számláló egyházközség.

Adja Isten, hogy a legközelebbi 
centennárium boldog magyar vá-
rost, ősi hitéhez és nemzeti eré-
nyeihez hü, anyagiakban gazdag 
népet találjon a Hármas-Körös 
endrődi partjain.

Isten dicsőségére és 
az endrődiek tanulságára 

összeállitották az
Endrődi Tanitók.

Endrőd, 1930. junius hó.

SACRAMENTUM 
Temetkezés

Gyomaendrőd (Gyoma), Bajcsy-Zs. u. 117.

Fiókiroda: Endrőd, Endrődi u. 9.

Állandó ügyelet: 06-30/696-71-17
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HUNYADI KARDJA

A gyulafehérvári nagytemplom homályos boltozata alatt régi 
idők óta mutogatnak egy nagy márványkő koporsót. Oldalaiba 
törököket kergető magyar vitézek vannak vésve, tetején pán-
célos, sisakos dalia kőből kifaragva. A koporsó rég elfeketedett, 
márványa összevissza repedezett, a szobornak keze-lába törve, 
mégis térdet kell ezek előtt a törött, kopott kődarabok előtt haj-
tani minden magyar embernek.

Mert ez a koporsó Hunyadi János koporsója, ez a kőből fara-
gott levente Hunyadi János képmása, a törökverő hősé, Mátyás 
király apjáé.

Valamikor több volt ezen a síremléken a drágakő, mint a már-
vány, de biz az mind elkallódott a régi zavaros világban. Amit a 
török meghagyott, elvitte a tatár, amit a tatár ottfelejtett, elhord-
ta a német. Levakarták még a kacskaringósra faragott, nagy, 
furcsa betűk aranyozását is. Nem maradt ott egyéb egy hosz-
szú, kétélű acélpengénél, amely a szobor lábához volt támaszt-
va. Az nem kellett senkinek, mert nem volt rajta semmi ékesség. 
Meg nehéz is volt, hogy két kézzel alig lehetett megemelni. Az 
volt Hunyadi kardja.

Egyszer aztán ennek is akadt gazdája. Valami gyülevész csa-
pat fosztogatta ki a várost. A vezérük valami Privoda nevű kapi-
tány volt. Ez a Privoda volt az, aki fölkapta a halott hősnek annyi 
csatában diadalmas fegyverét.

- Minek lesz az neked, Privoda? - incselkedtek vele a cimborái 
-, elhúzza az azt a káposztatorzsából faragott karodat.

- Ne tanítsátok ti Privodát - vigyorgott a kapitány -, megér ez 
nekem egy szakajtó aranyat. Annyit bizonyosan nem sajnál érte 
Kamuti Ferenc uram.

Kamuti Ferenc volt akkor Magyarország legerősebb embere. 
Derék, jó vitéz, becsületes magyar, Esztergom város kapitánya. 
Neki szánta a kardot Privoda, el is vitte hozzá.

- Vitéz nagyuram, elhoztam neked Gyulafehérvárról Hunya-
di kardját. Nem illet az mást most nagy Magyarországon, egye-
dül csak téged. Tudom, nem sokallasz érte száz aranyat meg egy 
csótáros paripát meg a hozzá való ékes vitézi gúnyát.

Kamuti kezébe vette Hunyadi kardját, forgatta, nézegette, 
míg ki nem buggyant a könnye.

- Jaj, mire jutottál, szegény Magyarország! - sóhajtotta kese-
rű szívvel, s indult kifelé a fegyveres teremből. De Privoda ijedten 
állotta útját.

- Ohó, vitéz uram, hát az én jutalmam hol van?
- Az ám, majd el is felejtettem! - mordult rá haragosan Kamuti, 

s bekiáltott az őrszobára: - Hé, hajdúk, ugorjatok csak ide!
Négy szál legény tisztelegve várta a parancsolatot.
- Szaggassátok le a vitézi gúnyát erről a semmiháziról - muta-

tott rá a reszkető Privodára -, mert nem illet az ilyen gonosztevőt. 
Öltöztessétek darócba, aztán kergessétek ki a várból!

Ő maga pedig kiment a bástyafokra, amely a Duna fölött 
meredezik, megcsókolta a Hunyadi kardját, megcsillogtatta a 
napfényben, s nagyot lendítve a karján, belehajította a Dunába.

- Sohase lesz többet emberi kéz, amelyik méltó volna Hunya-
di János kardját forgatni.

Hunyadi kardja azóta lent fekszik a Duna fenekén. De mikor a 
magyart bántják, mindig megmozdul, mintha rég elporlott gaz-
dáját keresné, s olyankor hány a Duna haragos hullámokat.

Tanyai iskolák emlékezeTe ii.
Ugari diákok

Örömmel és meghatottan olvastuk a Városunk 2008. novem-
beri számában a tanyai iskolák emlékezetére írt cikket, ami ab-
ból az alkalomból íródott, hogy emlékművet avattunk szeretett 
iskolánk emlékére, egy kis ünnepség keretében. 

Mivel mi magunk is tanyai (jelen esetben Ugari Iskola) diákok 
voltunk, sok örömben, bánatban, fáradságban volt részünk mire 
elvégeztük az iskolát. Hálás, soha el nem múló köszönet és sze-
retet érte volt tanítóinknak, tanárainknak. Az ünnepség kereté-
ben meg is emlékeztünk elhunyt és kevés, még elő pedagógu-
sainkról. 

Alt Jánosné (Salamon Terike), akit még sokáig éltessen az Is-
ten, sajnos kimaradt a felsorolásból és méltatásból. Igaz, hogy ő 
vezette le az ünnepséget, de az is igaz, hogy ő volt az egyik leg-
jelentősebb  egyénisége az Ugari Iskolának. 

Úgy is mint volt ugari diák, úgy is mint az utolsó ugari tanító, 
aki 13 évig töltögette a tudást a kis kobakokba. Ő zárta be maga 
után örökre az 1970-ben végleg elárvult ugari iskola ajtaját és si-
ratja velünk együtt a mai napig is, kedves iskolánkat. 

Egész véletlenül kimaradt a felsorolásból kedves tanító né-
nink: Bacsáné Harnos Irénke néni neve is.

Bocsánatot kérünk érte és jó egészséget kívánunk neki. Kö-
szönetet mondunk, hogy a Dinya kereszt mellett felépíthettük 
emlékművünket. Köszönet mindazoknak, akik az emlékmű épí-
tésén fáradoztak. 

Ne feledkezzünk meg Pésóné Fekécs Irmuska tanárnőről 
sem, aki nélkül ez a mi kis ünnepségünk nem jöhetett volna lét-
re. Köszönjük áldozatos és fáradhatatlan munkáját.

Gye., 2008. nov. 11.

Oláhné Szabó Éva és a volt ugari diákok

Tanítók

1928-1970-ig
Ugar-tanyai iskola

1928.40-ig:
1. Brische Ernő
2. Kovács Dániel
3. Dinya Ilona
4. Dr. Varga Ferenc
5. Vaszkó Mihály
6. Lasnyi István
7. Kalmár Ákos
8. Paróczai Gergely

1940-70-ig

9. Kalmár László
10. Uhrin Erzsébet

11. Bányai Tivadar
12. Iványi Imre
13. Gellai Béla
14. Szabó Teréz
15. Hunya Alajos
16. Kovács Ilona
17. Szurovecz Margit
18. Palotai Katalin
19. Harnos Irén
20. Ladányi József
21. Ladányi Józsefné
22. Czibulka József
23. Alt Jánosné

A Városunk c. laphoz 
helyreigazítás

Gyűjtötte: 
Alt Jánosné ny. tanítónő

résztvevők egy csoportja az emlékmű szentelésen



VÁROSUNK 2008. december16

Legyen olcsóbb a tűzifa!
Fázunk és didergünk. Egy jól működő és pénzügyileg stabil or-

szágban, ahol az emberek jólétben élnek és van munkájuk, akkor talán 
nem okoz olyan nagy gondot, hogy ne hideg lakásban éljenek. Ám a 
mostani helyzetben, amikor válság van, akkor nem mindegy, hogy az 
egekbe szökött gázár miatt mivel, hogyan és mennyit fűtünk. Ezért ké-
szítették el a Fidesz országgyűlési képviselői a tűzifa árának csökken-
tésére irányuló módosító indítvány.  

Ma Magyarországon több mint 900 ezer háztartás fűt fával. Van, 
akinél lehetőség van a vegyes tüzelésre, van, ahol csak fával illetve csak 
gázzal tudnak fűteni. Ám azt mindannyian tudjuk, hogy sem a kis-
gyermekes családok, sem az idősebb korosztály nem élhetnek hideg 
lakásban. A tűzifa árának csökkentésére irányuló javaslatot azonban a 
Költségvetési-, Pénzügyi- és Számvevőszéki Bizottság tagjai közül csak 
négyen támogatták, a többség azonban elutasította azt, így azt még 
megvitatni sem volt alkalmunk. A szocialista vezetésű kormány nem 
tartotta fontosnak ezt a módosító indítványt, tárgysorozatba sem vet-
te, megvitatni nem kívánta, így marad a tűzifa magas általános forgal-
mi adója.

D o m o k o s  l á s z l ó  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő

Domokos László
országgyűlési képviselő

Megújul a városi hivatal 
Endrődön

Lehet, hogy egy átalakítás felfordulással jár, de mindenki el-
fogadja és türelemmel viseli, ha az a későbbi kényelmet szolgálja. 
Ezért döntött úgy a gyomaendrődi képviselő-testület, hogy szükség 
van az Endrődi Hivatal felújítására, korszerűsítésére. 

A felújítás magába foglalja a teljes homlokzati felület komplett 
felújítását a nyílászárók cseréjével együtt, valamint az utcai járda 
cseréjét és a belső oldali járda megépítését. 

Az utcán a meglévő, töredezett beton járda helyett kerti szegély-
lyel határolt, kiselemes térburkolat, míg a belső oldalon simított új 
beton járda készül, kavics ágyazattal.

Lépcső? Szűk feljáró? Magasan lévő kilincs? Mindezek egy 
egészséges, mozgásában nem korlátozott embernek nem okoz gon-
dot. Ám kerekesszékkel, gyermekkocsival már nem is olyan egy-
szerű elintézni a mindennapok hivatalos dolgait. Ám nem elég az 
esélyegyenlőségről beszélni, azért tenni is kell. És nem csak a sza-
vak szintjén, hanem tettekben is. A Gyomaendrődi Önkormány-
zat tesz is azért, hogy a település lakói – a lehetőségekhez képest 
– gyorsan és könnyen intézzék hivatalos ügyeiket.

Az Akadálymentesítés támogatása – Egyenlő esélyű hozzáfé-
rés a közszolgáltatásokhoz – fontos ügy, melyet jómagam is, mint 
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője támogatok.

Az akadálymentesítés révén az endrődi polgármesteri hivatal 
udvarán meglévő parkoló felületen felfestéssel és táblával ki lesz 
jelölve egy akadálymentes parkoló, valamint mellette felfestve egy 
közlekedő terület. Az udvari bejárat akadálymentesen megközelí-
tése érdekében igénybe vehetővé rámpa épül csúszásmentes műkő 
felülettel. Az új bejárati ajtó aszimmetrikus kétszárnyú kivitelben 
készül, az üvegezett felületek kontrasztos jelzéssel lesznek ellátva. 
Az ajtólapokon a kilincs 1 m-es magasságban lesz felszerelve. 

Az oldalfolyosó jelenlegi burkolata helyett csúszásmentes bur-
kolat készül teljes felületen. A folyosó irodák és rendelők felőli fa-
lán kétsoros csőkorlát kerül elhelyezésre. A Házasságkötő terem 
és a mosdók is teljes mértékben igénybe vehetőek lesznek aka-
dálymentesen. Az eligazodást információs táblák fogják segíte-
ni, melyek Braille nyomtatott információs lappal is el lesznek látva.

Úgy gondolom, hogy ezek a lépések fontosak. Fontos, hogy el-
ismerjük az önkormányzat szándékát és a megvalósításra irányu-
ló törekvéseit támogassuk, hiszen mindannyian Gyomaendrődért 
dolgozunk!

Tisztelettel:

Domokos László
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

* * *

Védjük meg a főiskolát!
Garanciák nélkül megszűnhet a felsőoktatás 

Békés megyében

A Tessedik Sámuel Főiskola megmentéséért nyújt be módosító ja-
vaslatot a Fidesz Békés megyei képviselőcsoportja az országgyű-
lésnek.

A Fidesz Békés megyei képviselőcsoportja nem ért egyet a kor-
mány döntésével a Tessedik Sámuel Főiskola megszüntetésével, 
ezért egy közös nyilatkozat elfogadásával tiltakoznak a Tessedik 
Sámuel Főiskola Szent István Egyetembe történő beolvadása ellen.

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA
Közös nyilatkozat 

Nem értünk egyet a kormány döntésével a Tessedik Sámuel Főis-
kola megszüntetésével.

A főiskola - jogelődjeinek idejét is számítva - 1927 óta Békés me-
gye felsőoktatásának egyedüli képviselője és hosszú ideje – jelen-
leg is - Békés megye egyetlen felsőoktatási intézménye.  Aggoda-
lommal tekintünk a főiskola Szent István Egyetembe történő beol-
vadására, féltve a közel 100 éves Békés megyei felsőoktatást, nem 
látva annak más szervezeti keretekben való működésének további 
garanciáit. Ezek nélkül a garanciák nélkül a főiskola szarvasi, bé-
késcsabai és gyulai karai, szakjai bármikor megszüntethetők, mely 
lehetetlenné teheti a Békés megyei diákok továbbtanulási lehetősé-
geit térségünkben. Nincs válasz azokra a kérdésekre, hogy mit fog-
nak oktatni és milyen szinten? Milyen szakok maradnak meg ga-
rantáltan és mit fognak beírni a diplomába? Mi lesz azzal a kar-
ral, amelyik nem tudja fenntartani magát? A főiskola hallgatóinak 
hány százalékát érintheti a mesterképzés, mely egyik legfőbb indo-
ka a beolvadásnak?
Mivel nincs garancia arra, hogy megmarad a főiskola Békés me-
gyében, nem támogatjuk a főiskola Szent István Egyetembe tör-
ténő beolvadását, hiszen a Békés megyében élő diákok érdekeit 
és jövőjét kell képviselnünk és felelős döntést hoznunk az ország-
gyűlésben. 

Babák Mihály
Fidesz országgyűlési 

képviselője

Dr. Dancsó József
Fidesz országgyűlési 

képviselője

Domokos László
Fidesz országgyűlési 

képviselője

Erdős Norbert
Fidesz országgyűlési 

képviselője

Dr. Spiák Ibolya
Fidesz országgyűlési 

képviselője

Vígh Ilona
Fidesz országgyűlési 

képviselője
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Szilágyi Ferenc köszöntése
Nem mindennapi találko-

zóra igyekeztünk a Kölcsey ut-
cába, november 12-én, szer-
da délután. Barátok, irodalom-
kedvelők, ismerősök, egy évek 
óta működő és együttműködő 
szellemi közösség tagjai, lel-
kes, verset-zenét szerető diá-
kok, a nehézségekben is helyt 
álló egészségügyi dolgozók, 
segítők… a Szilágyi család ott-
honába… ahonnan jól látha-
tó a Református Templom tor-
nya, az őszi színekben pom-
pázó Holt-Körös, vízre hajló 
szomorúfűzek, a gyermekkor 
meghatározó helyszínei… szá-

mos Szilágyi Ferenc-vers ihletői…
Szilágyi Ferenc - Feri bácsi - nyolcvan éves. Gazdag, események-

ben, fordulatokban bővelkedő életutat ismerhet meg az, aki fella-
pozza, elolvassa a róla szóló írásokat… Író, nyelvész, irodalomtör-
ténész, költő, művelődéstörténész, a nyelvtudomány kandidátusa, 
az irodalomtudomány doktora… tanár, bölcsészdoktor, akadémikus, 
szerkesztő, tudományos munkatárs, a református egyetem volt dé-
kánja… akinek nagy ívű munkásságában kiemelkedik a nem rég 
befejezett Biblia-fordítás… aki kutatásaival a régi magyar irodalom-
ba vezet minket… aki nyelvészként számos könyvet írt nyelvünk ál-
lapotáról, történetéről, változásairól,… aki nem csak nyugat felé te-
kintett, de elindult keletre is, Csoma Sándor nyomába… végigjárva 
a nagy székely emberpróbáló útját,… s ami egy életre szóló viszo-
nyulási pont lett… szenvedély... megismerni őseink múltját, nyel-
vét, kultúráját, gondolkodását, szokásait… aki nemcsak ka-
tedrán állva adta át tudását, hanem az Édes Anyanyelvünk 
hasábjain, író-olvasó találkozókon, számos publikáción ke-
resztül… s aki Hon-vágy-verseiben megvallja hűségét, sze-
retetét, kötődését szülőföldjéhez, aggódását hazájáért…

Gyülekeztünk az értékes könyvekkel, tárgyakkal, családi 
relikviákkal, emlékekkel körbevett szalonban, melyet ettől 
a naptól kezdve már csak irodalmi szalonként emlegetünk. 
Hoztuk az „ajándékokat”, ki-ki a magáét, a ránk jellemzőt, 
melyekkel meghittebbé akartuk tenni a találkozást. Beve-
zetőül a feleség, Németh Eszter elevenítette fel egymás-
ra találásuk történetét, néhány vidám anekdotával fűsze-
rezve; majd két kisdiák tisztelgett: egyikük Szilágyi Ferenc 
versével, másikuk egy gitárszólóval; a Tűzmenedék együt-
tes megzenésített számokkal- köztük a költő, Ki a télből 
című versével… majd hallhattunk Babits Mihály-, Weöres 
Sándor-részleteket és erre az alkalomra írt köszöntőt is. A 
Valuska család saját költeménnyel tette még személyeseb-
bé az egyébként is különleges napot. Szellemi együttlét, szü-
letésnapi torta finomságokkal, közben jóízű beszélgetés… s 

az estébe nyúló délutánról mindenki feltöltődve indulhatott haza…
Olvasóink, Szerkesztőségünk nevében kívánunk Feri bácsinak 

még sok, jó egészségben, kedvben, boldogságban eltöltött alkotó 
éveket… Isten áldását… s további jó hangulatú, vidám találkozókat 
mindannyiunk örömére…

Polányi Éva

Szeretettel születésnapja alkalmából 
Gyomaendrődön, 2008. november 12-én:

Valuska Lajos
Valuska Tamás

Valuska Sára
Malatinszky Zita

Kép: Tűzmenedék együttes
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December
Sárgarépa krokett

Négy burgonyát és két sárgarépát lereszelünk, apróra vágott hagymával, két 
evőkanál liszttel, két tojással, sóval, borssal összegyúrjuk és kis pogácsákat 
készítünk belőle. Olajban frissen sütjük, rizzsel tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

Hájas kiflire éhes? Endrődi hájas kifli, káposztáslepény… stb. sütését kelt tésztából és egyéb, 
tájjellegű sütemények készítését vállalom. Telefonszám: 06-66/284-155; 06-20/770-87-80

Műanyag ajtók, 
ablakok, 
téli kertek

Németh Nyílászárógyártó 
és Forgalmazó Kft.

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

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!

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

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

Ízes Ízek
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Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás szerint eltemetett halottakról 40 
évre visszamenőleg, név szerint megemléke-
zünk halálozási évfordulójuk napján.

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

Két kép Klinghammer Lászlóné Szabó Eszter tanító-
nőről és tanítványairól.

Leánya, Klinghammer Éva kéri, hogy aki magára is-
mer, írjon neki, szívesen felvenné velük a kapcsolatot, 
hogy visszaidézzék a boldog gyerekkorukat.

Cím: 
Kürthy Viktorné 
Bicske, 
Aradi u. 32.
2060

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

BORGULA PÁLNÉ BÁLINT KATALIN, 
volt endrődi lakos, 74 évesen súlyos beteg-
ségben elhunyt, Csárdaszálláson temettük el. 
Gyászolja: a családja

ÖZV. HADI ISTVÁNNÉ SZÜGYI MÁ-
RIA, aki Nagylaposon élt, nov. 22-én 91 éves 
korában hosszas betegség után elhunyt. Gyá-
szolják: fia és családja, és unokája

IVÁNYI SÁNDOR, aki Endrődön, a Dó-
zsa u. 9. sz. alatt lakott, november 20-án, 80 
éves korában háromnapi súlyos betegség 
után visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászol-
ják: felesége, fia

MERENA FERENC, aki Budapesten élt 
(endrődi származású), nov. 12-én 55 éve-
sen hosszú betegség után elhunyt. Gyászol-
ják: édesanyja, fia, keresztszülei, közeli és tá-
voli rokonok

ÖZV. TÍMÁR JÓZSEFNÉ TÍMÁR ER-
ZSÉBET, aki Endrődön, a Mikes utcában élt, 
nov. 18-án hosszú betegség után 74 évesen el-
hunyt. Gyászolják: leánya és családja és a ro-
konság

ÖZV. UHRIN DÁNIELNÉ TÍMÁR ESZ-
TER, aki Endrődön, a Rózsakert Otthonban 
élt, okt. 25-én 89 évesen váratlanul elhunyt. 
Gyászolják: Leányai, fia és családjuk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik IVÁNYI SÁNDOR temetésén részt vet-
tek, egy imát mondtak, egy szál virágot vagy 
koszorút hoztak, gyásztáviratot küldtek.

Iványi Sándorné és 
Iványi László plébános

  †
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 takarítását, 
karbantartását támogathatjuk adományok 
felajánlásával:

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Fényképalbum
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Kedves vásárlóim!
Decemberi ajánlataim:

•	 kandallók, szenes kályhák, füstcsövek
•	 olajradiátorok,	hősugárzók
•	 festékáruk:	zománc,	olaj	falestékek
•	 csempe	ragasztók,	glettanyagok,	ecsetek
•	 szivattyúk,	tömlők,	kéziszerszámok
•	 csavarok,	szegek,	huzalok,	kerítés	drótok
•	 műanyag	kukák	110	l	-	120	l,műanyag	

hordók 
•	 alu	létrák,	balták,	fejszék,	fűrészek
•	 láncfűrészek,	fúrógépek,	sarokcsiszolók
•	 munkavédelmi	bakancsok,	kesztyűk,	
ruhák

•	 szőnyegek,	asztalterítők,	fürdőszoba	
szőnyegek

•	 virághagymák,	rózsatövek,	virágföldek
•	 fóliák,	műanyag	zsákok,	zsinegek

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

A Selyem Úti Óvoda 2008. 
október 25-én „OVI VACSORA” 
címen jótékonysági rendezvényt  
tartott a BOWLING TREFF Étte-
remben.

A rendezvény igen jól sike-
rült. Emelte az est hangulatát a 
fellépő bűvész előadása és a len-
gyel testvérváros táncegyüttes-
ének igen színvonalas műsora.

Műsoruk keretében mond-
tak köszönetet Várfi András Pol-
gármester Úrnak és adtak át kö-
szönetük jeléül egy táncospárt 
ábrázoló jelképes ajándékot, mi-
közben magyarul énekeltek. Na-
gyon-nagy sikert arattak produk-
ciójukkal. Örültünk, hogy meg-

tiszteltek bennünket. Köszönjük továbbá minden meghívott vendé-
günknek is, hogy elfogadták meghívásunkat, támogatták alapítvá-
nyunkat és jól érezték magukat körünkben.

Támogatóink vállalkozók, magánszemélyek, és az óvodánkba járó 
gyermekek szülei voltak.

Támogatóink
Giriczné Farkas Judit, Giricz László, TIP-TOP Cipőbolt, „VATT 

GMK, Putnoki Sándor, Putnoki Nikolett, Rövidárubolt, Fekécs 
Vendelné, Pentament Kft., Telepolc Bolt, Kovács Lászlóné, Mesterné 
Kovács Szilvia, Lucia Cipő Kft., Erdei László, OMART Könyves-
bolt, Kazainé Fekete Ildikó, Endrődi Kínai Áruház, Szécsi Henrietta, 
Vargáné Marik Henrietta, Farkas Máté, Bethlen-Agrár Kft., Endrődi 
Horgászbolt, Koloh Judit, KNER Nyomda, Tóth Angelika, Generali 
Providencia Biztosító, Erika Fodrászat, Vaszkó Béláné, Endrődi Cipő 
Kellék Kft., TURUL Cipő Kft., Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Uhrin Attiláné, Szakálos Ernő, Keresztes Tibor, Móci–divat, Dinya 
Zoltán, Lakásfelszerelés, CM Méteráru, Szabóné Szónya Györgyi, 
Benéné Rojík Gabriella, Fekécsné Szakálos Eszter, Kiss Erika, Kolib-
ri 299, Andor és Andor Kft., Mágus Comp, Berill Ékszerüzlet, Margó 
Virágüzlet, Körös Üzletház, Dinya Imre, Kalamáris, Gyomapack, Fü-
löp Imréné, Gyomahús Kft., Polányi Imre, Újlaki Henrietta, Kucsmik 
István, Andi Butik, Andódi Könyvkötészet, Andódi Norbert, Rosté-
lyos Húsbolt, Margó Divatáru, Festékcenter 2000, Gellai Szárazépíté-
szet, Szarka Csilla,  Méretes Cipő Kft., Sikér Kft., Varjú István, Sza-
bó András, Gombár György, Szabó Istvánné, Nagyné Rácz Ildikó, 
Hunya Tamásné, Szerető Tünde, Porubcsánszki Sándorné, Giricz Klá-
ra, Wolfné Kereki Tünde, Kereki Antalné, Kovács Péterné, Bowling 
Étterem, MAMUTH Tech. Kft., Sebők & Sebők Kft., Mészáros Imre, 
Csapó Elekné, Barják Imréné, Ambrózi Mihályné, Feketéné Bielik Ju-
lianna, Gyógy-Ház Kft., OÁZIS Illatszer, Réka Turi, Látkóczkiné Er-
dős Magdolna, Végh Anita, Csahóczki János, Tóthné Tímár Gabriella, 
T.MOBIL, Gellai Zoltán, Suha Tamásné, Farkas Gabriella, Beláné Sza-
bó Anikó, Tímár Jánosné, Bárdi Zoltánné, Erdősi Viktor, Petrov Szi-
lárd, Kovácsné Kurilla Ildikó, EURO-Flor Virágkertészet, Várfi And-
rás, Szabó Balázsné, Hangya Lajosné, Antal Andrásné,  Uhrin Eme-
se, Cserenyecz Éva, Ágostonné Farkas Mária, Czikkely Erika, Törőcsík 
Jánosné, CUTI Bt., Lukács László, 

Tamás Zoltánné, Rau Zsoltné, Zanyík Józsefné, Csúvár Ildikó, Bu-
rai Zoltánné, Erdei Éva, Kohut Gyöngyi, Hunya Krisztina, Szujóné Ba-
logh Beáta, Gellai Imre, Kunné Klein Márta, Erdei Mária, Keresztesné 
Nagy Ildikó, Csomós Zoltánné, Árvainé Vaszkó Anikó, Kerekiné Nán-
dori Anita, Dusok Andrea, Rafaelné Dávid Klára, Mesterné Kovács 
Szilvia, Végh Anita, Szerető Tünde, Kócsi Mónika, Kovácsné Kurilla 
Ildikó, Tóthné Szabó Irén, Bánlaki Anikó, Mészárosné Kiss Kata-
lin, Molnárné Klein Tünde,  Szabó Erzsébet,Gyetvainé Polányi Anita, 
Tímárné Körmöndi Ildikó, Kiss Gáspár

Hálás szívvel köszönjük 
azoknak, akik a Kor-Kontroll 
Napra (Egészségnapra) tombo-
lát ajánlottak fel:

Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata

Endrőd és Vidéke Takarék-
szövetkezet

Endrődi Gyógyszertár 
DIADEM Gyógyszertár
Aranysas Gyógyszertár
Majoros Mária
Hangya Lajosné
Stafirung Kft.
„Colibri” bolt 
Tandi Lajos
O-Mart Könyvesbolt
Újlaki Henrietta
Kalamáris Bt.
Nagy Lajosné
Liget Fürdő
És a név nélkül adakozók-

nak

Segítőink nevei, akiknek 
szívből köszönjük a szervező és 
egyéb adományt, amiből sike-
resen megrendezhettük az idei 
egészségnapot is:

Országos Alapellátási Inté-
zet

EGIS
77 Elektronika
Helpbox
Pharma Nord
Springmed Kiadó
IMI Mérnök Iroda
Akasha Kapcsolat Központ 
Városi Gondozási Központ 

(Mraucsik Lajosné ve-
zető)

Dréher Söröző-és Étterem
FVM. Aszk. Bethlen Gábor 

Szakképző Iskola és Kol-
légium (Gubucz József 
főigazgató és Vargáné 
Varczába Éva kollégium-
vezető)

Kner Nyomda Zrt. (Papp 
Lajos vezérigazgató)

CUTI BT. (Farkas István 
ügyvezető)

Szmola Zoltán szakács
Jakus Imre
Poharalec László
Gellai Józsefné
Lehóczkiné Tímár Irén
Ladányi Gáborné 
Lovász Kálmánné
Fekécs Imréné
Balogh Károlyné
…és mindazoknak köszön-

jük, akik eljöttek és megtisztel-
ték rendezvényünket.

KÖSZÖNETOVI VACSORA


