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A tartalomból:

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
eseményei az első félévben - 12. oldal

Varga Rita a Könyvtárhasználat megyei bajnoka

Országos galamb és baromfikiállítás - 20. oldal

Tájékoztatjuk tisztelt tagtársainkat és ér-
deklődőket, hogy az éves rendes közgyűlé-
sünket 2009 február 14-én (szombat) dél-
előtt 10 órai kezdettel tartjuk a szokott helyen 
(SZÁMALK Étterem Budapest, XI. ker. Etele u. 
68.)

Kérjük a jelenlegi és a belépni szándéko-
zó tagtársainkat, hogy részvételi szándéku-
kat 2009. február 10-ig jelezni szíveskedjenek 
Tímár Imrének (061-3267-567) vagy Ladányi 
Gábornénak (0666-285-329).

Az Endrődiek utaztatását autóbusszal kí-
vánjuk megoldani, de a szervezést csak a lét-
szám pontos ismeretében tudjuk bonyolítani, 
ezért mielőbbi jelentkezésüket várjuk.

A közgyűlés napirendje és körülményei a 
megszokott menetrend szerint van tervezve, 
ebéddel egybekötve.

Gondoljuk, hogy akik a tavalyi rendezvé-
nyeinken részt vettek tovább tudták adni azok 
élményekben gazdag programjainak hangula-
tát. A vezetőség január 19-én Endrődön meg-
beszélte az egyesületünk éves programját és 
ismételten rögzítette, hogy változatlanul nyi-
tottak vagyunk minden rendezvény iránt, ami 
szorosabbá teheti az elszármazottak és a szülő-
föld kapcsolatát. A közgyűlés előrehozott idő-
pontja is azt célozza, hogy a március 13-15. kö-
zötti Gyomaendrődiek Világtalálkozóján való 

részvételt szorgalmazzuk.

Az éves programunkban kiemelten szere-
pel a május 8-10-e közötti endrődi összejöve-
tel, ami kapcsolódik a Rózsahegyi Napokhoz 
és egy-két meglepetést is tartogat. A nyári le-
hetőségek közül kiemelten tudnánk ajánlani a 
Nemzetközi Halfőző Versenyt és az Augusztus 
20-i Sokadalom elnevezéssel szereplő rendez-
vényt, melynek a lakodalmas estje tavaly nagy 
sikert aratott.

A fentiekkel kapcsolatban előzetes tájé-
koztatónk alapján reméljük, hogy sikerül egyre 
több elszármazottunkban felébreszteni a szü-
lőföldi kötődést, melyhez legegyenesebb út a 
Baráti Körön keresztül vezet. Sok érdekes ese-
ményről lehetne és kellene beszámolni, mely-
hez várunk írni szerető aktivistákat is.

Az alábbiakban egy kép erejéig tájékoz-
tatjuk kedves olvasóinkat, hogy 2008. október 
1-jén a Gyomaendrőd Városháza dísztermében 
Szabó Béla villamosmérnök tagtársunk elő-
adást tartott a Mindentudás Egyeteme keretén 
belül a Duna TV szerkesztésében, ahol az űrha-
józásban nélkülözhetetlen Pille nevű sugárzás-
mérő műszeréről adott tájékoztató előadást, 
melynek kifejlesztésében úttörő szerepe volt.

A kép azt a pillanatot örökíti meg, amikor 
egy ilyen Pille műszer a Baráti Kör vezetőségi 
ülésén átadásra került a városunk részére kiállí-
tás céljára. (fénykép a 9. oldalon látható)

A vezetőség nevében: Tímár Imre elnök

Az  Endrődiek Baráti Köre Egyesület felhívása

A magyar kultúra napja Szatmárcsekén - 6. oldal

Gyomaendrődiek Világtalálkozója -
Programtervezet a 9. oldalon
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Tisztelt Véradók! Tisztelt Lakosság!
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete VÉRADÁST szer-

vez Gyomaendrődön.
Egy-egy véradás alkalmával nem csak másokon, hanem saját 

magunkon is segíthetünk. Kutatások szerint a véradás által erősö-
dik immunrendszerünk, valamint önkontrollt is jelent számunk-
ra. Most a téli megbetegedések, gyakoribb balesetek miatt még na-
gyobb szükség van az Önök segítségnyújtására.

Egy véradás alkalmával 3 életet menthet meg és ehhez annyi 
szükséges, hogy eljöjjön az Endrődi Közösségi Házba 2009. febru-
ár 16-án (hétfő) 8.00 – 11.00 óra között.  (Véradók felvétele:10.30-
ig!)

Személyi igazolványát és TAJ-kártyáját feltétlenül hozza magá-
val!

Köszönettel: a MVK Területi Szervezete

Az „Élet másokért” kh. Egyesület 2008. évben 19.335,-Ft 
SZJA 1%-t kapott, melyet a 2008. december 19-én megrende-
zett 25 tartósan beteg gyermeket nevelő család karácsonyi aján-
dékozására fordítottunk.

Köszönünk minden segítséget!

MEGHÍVÓ

Beszélgetésre hívunk minden jó szándékú, hazája iránt 
felelősen gondolkodó embert

2OO9. február 14-én, szombaton, 16 órától
az ENDRŐDI KÖZÖSSÉGI HÁZBA

Blaha L. út 21.
A lakossági fórum témaköre:

,,HALHATATLAN SZERETET
és VÉDŐ GYŰLÖLET”

Az előadás vendége és előadója:
Ifj. HEGEDŰS LÓRÁNT

református lelkész, volt országgyűlési képviselő

A lakossági fórum a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a 
Magyar Gárda gyomaendrődi alapszervezete szervezésében jön 

létre, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

AZ ENDRŐDI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
FEBRUÁRI PROGRAMJA

Február 6-án Mosonyi Ferenc zenés délutánja (Máté Péter da-
lok előadása) Kezdési időpont: 15. 00 óra

Február 13-án Itt a farsang áll a bál zenés interaktív műsor 
óvodások, kisiskolások részére. Kezdési időpont: 13. 00 óra

Február 14-én Jobbik gyűlés. Meghívott vendég: ifj. Hegedűs 
Lóránt. Kezdési időpont még nem tisztázott.

Február 21-én Egyházközségi vacsora.
Március 7-én Nőnapi ebéd a Barátság Klub szervezésében. 

Kezdési időpont: 14. 00 óra

RAU ÁDÁMNÉ KITÜNTETÉSE

2008. december 13-án Rau 
Ádámné hunyai lakos, a Véradó Moz-
galomért Ezüstérem kitüntetésben 
részesült a véradásért végzett kima-
gasló szervező munkájáért.

Szerkesztőségünk is szeretettel 
gratulál e szép kitüntetéshez.

Nálunk járt az Önkormányzati Miniszter, 
dr. Gyenesei István

Munkareggelin láthattuk vendégül az önkormányzati és te-
rületfejlesztési minisztert, aki a mi meghívásunkra érkezett elő-
ször Békés megyébe. Elkísérte őt Farkas Zoltán, a megyegyűlés 
elnökhelyettese.

Meghívásunk célja nemcsak az volt, hogy megismerje a tele-
pülésünket, hanem az is, hogy rávilágítsunk Békés megye prob-
lémáira.

A Fórumon, amelynek  Békéscsabán  a Megyeháza adott he-
lyet, jelen volt a megye legtöbb településének polgármestere, te-
lepülésvezetője. A vitaindítón 8 pontban foglaltam össze azokat 
a problémákat, amelyekre választ szerettünk volna kapni: ön-
kormányzatiság, körjegyzőség, kistérség, oktatás, mezőgazda-
ság, infrastruktúra, megújuló energiák, munkahely-teremtés.

Célomnak tekintettem azt is, hogy megmutassam neki a 
Mezőberény-Szarvas közötti utat, amelynek felújítását nagyon 
szeretnénk. Pozitív benyomással távozott településünkről. 

Békéscsabán a Fórumot azzal fejezte be: Hunya a jó példa 
arra, hogyan kell egy települést talpra állítani.

Petényi Szilárdné
Hunya polgármestere

Kedves Támogatóink és Segítőink! Adószámunk 2008. ok-
tóber 9-től megváltozott, mivel székhelyünk Gyomaendrődre 
(Békés megye) került. A Templárius Alapítvány új adószáma:

18856617-1-04
Kérem, az 1% felajánlásánál vegyék figyelembe a változást, és 

az felajánlott összeget az új adószámra hivatkozva tegyék meg.
Köszönettel: Ungvölgyi János kuratóriumi elnök

Hírek innen-onnan és házunk tájáról
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hogy miről döntött a Képviselő-testület januárban

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-
vételéről, valamint a fizetendő díjakról szóló helyi szabályozás módosítása

A Térségi Gondozási Központ elkészítette a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, s a térítési díjakról szó-
ló, helyi szabályozás módosítását. 

Ennek értelmében az intézményen belül szolgáltatásokra, és nem te-
lephelyekre javasolta a megfizetendő térítési díjak megállapítását, így az 
igénybevevő bármely telephelyen azonos térítési díjért juthatnak hozzá az 
azonos szolgáltatáshoz. 

A szabályozás meghatározza az ellátási formát, az ellátások igénybevé-
telének módját, valamint a térítési díjakat is. 

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának 
feltételeiről szóló helyi szabályozás módosítása

A Képviselő-testület elvégezte a szociális ellátásokról szóló Kt. rende-
let általános felülvizsgálatát.

Az alábbi táblázat foglalja magába a változásokat.
1. Táblázat

Temetkezési szolgáltatások díjtételének módosítása

Gyomaendrőd Önkormányzata a temetkezési feladatok ellátásával a 
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t bízta meg, aki 1992 március 1-től végzi e te-
vékenységet. A Kft. 2009 évben kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület 
felé, miszerint átlagosan 8%-al kívánja emelni a szolgáltatások díjtételeit. 

A Képviselő-testület hozzájárult az árak emeléséhez.

A vállalkozói szemétszállítási díjakra vonatkozó helyi rendelet mó-
dosítása

A szemétszállítási díjak 2009. február elsejétől nem csak a lakosság ré-
szére, hanem a vállalkozások esetében is egységesen 5%-al fognak emel-
kedni.

A várható díjtételek:
2. Táblázat

Űrtartalom
(liter)

Ürítési díj
(Ft) bruttó

80 515
110-120 775

1100 3.875
5000 10.737

Központi intézményi konyha létrehozása

Ötödik alkalommal került a Képviselő-testület elé az előterjesztés, de 
döntést hozni egyszer sem sikerült. Ennek oka igen szerteágazó, de min-
den esetben figyelemre méltó volt az a szülői akarat, amelyben kinyilvání-
tották, hogy nem kívánják az intézményi konyhák átszervezését. 

A január 29-i testületi ülésen módosító indítvány kezdeményezésével 
került levételre a napirendről a központi konyha létrehozása.

Autóbusz próbajáratról tájékoztatás - Nagylapos

Mint azt egy korábbi számban ismer-
tettük, a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. a 
Nagylaposon élők kérésére próbajáratot indí-
tott egy hónapos időtartamra. A Kft. tájékoz-
tatása szerint a járatokon átlag 2-6 fő utazott. 

„A szerdai 1 kanyar 4000 Ft-ba,
A szombati 1 kanyar 5000 Ft-ba került” 

(külön embert kellett berendelni).
A heti két alkalommal történő szállítás a 

2009. évben 423.000Ft-tal terhelné a költség-
vetést.

A Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy április végéig továbbműködteti a jára-
tot.

Álláshelyekre pályázati kiírás

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint 
a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetőjének meg-
bízása 2009. május 14. napjáig tart. Ezért 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete pályázatot hirdet az ügyvezető 
igazgató álláshely együttes betöltésére. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2009. márci-
us 10. Az állás 2009. május 15. napjától be-
tölthető.

Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató 
Kft. ügyvezetőjének megbízatása 2009. május 
31. napjával lejár. Benyújtási határidő: 2009. 
március 10. A pályázattal összefüggésben in-
formációt nyújt az érdeklődőknek Várfi And-
rás polgármester a 386-122/131-es telefonon.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testüle-
te nyílt pályázatot hirdet önkormányzati fő-
építészi feladatok megbízásos jogviszonyban 
történő ellátására. A megbízás 2009. márci-
us 15-től 2011. december 31-ig szól. A fel-
adat ellátásával kapcsolatban érdeklődni le-
het: Liszkainé Nagy Mária városüzemelteté-
si osztályvezetőnél. 

Gyomaendrőd 20 éve város

Gyomaendrőd 1982. január elsejével jött 
létre Gyoma és Endrőd egyesülésével. Azon-
ban a remélt városi címet csak később, 1989. 

március 1-jén kapta meg, az ünnepségre, pedig március 30-án került sor. 
A városi rang elnyerése történelmi jelentőségű azért, mert a XIX. század-
ban Gyoma birtokolta már a „mezővárosi” rangot. 

A Képviselő-testület elfogadta és támogatta azt a határozati javasla-
tot, hogy a 20 éves évforduló nyitóeseménye 2009. március 13-án a IV. 
Gyomaendrődiek Világtalálkozójának első napja, záróeseménye a 2009. 
október 23-i ünnepi testületi ülés. 

A rendezvényeket a Polgármesteri Hivatal Titkársága koordinálja 
majd, melyhez csatlakozhatnak a város politikai és civil szervezetei is. 

Lehóczkiné Timár Irén képviselő

Átmeneti segély 
formája

Átmeneti segély
átmeneti 

létfenntartást
veszélyeztető

többletkiadásokra:
-8 napot 

meghaladó
kórházi kezelés, 

betegség

-temetési kiadások

Jövedelemhatár Adható összeg-maximum
Régi

Család: 28. 500. 
–Ft alatt

Egyedülálló:
42. 750.-Ft alatt

egy főre eső 
jövedelem

57. 000.-Ft alatt

Nincs vagyona

Új
Család: 28. 500. 

–Ft alatt
Egyedülálló:

42. 750.-Ft alatt

Család: 57. 000. 
Ft alatt

Egyedül élő:
 65. 500.-Ft

Nincs vagyona

Régi
10. 000.-Ft

10. 000.-Ft

Új
10. 000.-Ft

10. 000.-Ft

Átmeneti 
segély magas 

gyógyszerköltség 
enyhítésére

Nem jogosult 
közgyógyellátásra

Gyógyszerkiadás 
eléri a 7. 125.-Ft-

ot

Egy főre jutó 
jövedelem:

57. 000. Ft alatt

Nem jogosult 
közgyógyellátásra

Gyógyszerkiadás 
eléri az 5. 000.-Ft-

ot

Család: 57. 000.-
Ft alatt

Egyedül élő:
65. 550.-Ft

Gyógyszerköltség 
50%-a, de ma:

10. 000.-Ft, ha a 
jöv. 28. 500.-Ft 

alatt

7500.-Ft, ha a jöv.
28. 500-Ft
42. 700-Ft

5000.-Ft, ha a jöv. 
42. 750.- 57.000.-

Ft között van

Gyógyszerköltség 
50%-a, de max:

10.000.-Ft ha a jöv. 
28.500.-Ft alatt

7500.-Ft ha a jöv.
28.500-Ft
42.700-Ft

5000.-Ft ha a jöv. 
42.750.- 65.500.-Ft 

között van

Átmeneti segély 
helyi menetrend 

szerinti 
közlekedésben 

érvényes 
bérletjegy 

megváltására.

Egy főre eső 
jövedelem:

57.000.-Ft alatt

Család 57.000.-Ft 
alatt

Egyedül élő:
65.500.-Ft

Nincs vagyona

Mindenkori 
bérlet ára, annak 

maximum 
12-szerese

Mindenkori 
bérlet ára, annak 

maximum 
12-szerese

Átmeneti segély 
elemi kár esetén

Család:
85.000-Ft alatt

Lakásigény nem 
haladja meg

Nincs vagyona

Család:
85.000-Ft alatt
Egyedül élő:

94.000.-Ft alatt

Lakásigény nem 
haladja meg

Nincs vagyona

Nincs 
beszabályozva

100.000.-Ft

Átmeneti segély 
krízis helyzetre

Család:
85.000-Ft alatt
Egyedül élő:

94.000.-Ft alatt

Nincs vagyona

50.000.-Ft



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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Gellai Imre
1934-2008

Gellai Imre 1934. március 22-én született Gellai János ko-
vácsmester és Gellai Mária háztartásbeli negyedik gyermeke-
ként.

A hat gyermek nevelése nem kis gondot jelentett az édes-
anyának. A nyolc osztály elvégzése után nem volt ritka, mi-
kor a műhelyben segített az édesapának, sőt már korábban is. 
A továbbtanulásról szó sem lehetett, hisz akkor 
már három gyermek tanult, így neki kellett a föld 
megmunkálásába beletanulni. A lovat nagyon 
szerette, így boldogan végezte ezt a feladatot.

1952-ben megkezdődött az I. típusú TSZ 
szervezés, ahol mint könyvelő is dolgozott.

1954-ben bevonult katonának két évre. 
1956-ban házasságot kötött Tímár Irmával. 

Két fiuk született, Imre 1958-ban, Zoltán 1963-
ban.

Újra következett a nagy TSZ-be kényszerítés 
éve, így az endrődi Búzakalászba lépett be, de 
még a lovait se engedték neki hajtani. Nagy bá-
natára gyalogmunkás lett.

Nekilátott a tanulásnak levelező tagozaton. 
Előbb a kettős könyvelést végezte el két év alatt, 
majd a Szarvasi Mezőgazdasági Technikumba je-
lentkezett és végezte el. Ekkor került át a gyomai 
Győzelem TSZ-be mint könyvelő. Inkább a határ-

ba vágyott, és lett brigádvezető. Nagy örömére lóháton jár-
ta a határt. 

Közben áthívták a Dózsa TSZ-be kerületvezetőnek.
Egyenesen a határba ment ki érte a fekete Volga, és hozták 

be a Győzelem TSZ székházába. A tagság akaratából lett el-
nök, 380 szavazattal, 90 ellenszavazat mellett.

A szanálásra ítélt TSZ-ből 1975-81 között háromszor lett ki-
váló TSZ. Több miniszteri elismerő oklevelet is kapott. 16 évig 
volt TSZ elnök, több kitüntetés birtokosa. Sok jutalomutat is 
kapott Görögországba, Törökországba, Jugoszláviába, Moszk-
vába, Németországba, Amerikába.

Nyugdíjazása után is nagy tervekkel és erővel kezdett el 
gazdálkodni. Tanyát vett, a saját földje mellé bérelt 120 hek-
táron gazdálkodott. Gépesített. Nem akarta elismerni, hogy 
az idő eljárt. A betegség felülkerekedett mindenen, akaraton, 
terven.

Hét éve egy ártatlannak tűnő szűrésen derült ki, hogy átté-
tes rosszindulatú kór támadta meg a szervezetét. Öt éve mű-
tötték. Minden erejét összeszedve harcolt, küzdött, de egyhó-
napos rohamos romlás, három hét kórház után csak bekövet-
kezett a tragédia, ereje napról napra fogyott. 

Súlyos betegségét türelemmel viselte hét éven át. Hitt és 
bízott abba, hogy a jó Isten nem hagyja el. A legnehezebb 
időszakokban sem vesztette el hitét, mindig hitt a jó Istenben. 
Legnehezebb pillanataiban azt mondta: „Az Úr Jézus is sokat 
szenvedett érettünk”. 

Végül szentségekkel ellátva, megnyugodva eltávozott.
Bízunk benne, hogy az Égi Haza várta.

Jézus az én reményem mély sir födjön be bár, 
Nincs ok remegve félnem, rám a menny üdve vár.
Boldog ki hisz nevemben e szó örökkön él,
Az üdv megmérhetetlen melyet nekünk ígér. 

Békén megyek elődbe irgalmas Jézusom,
Te hívsz fel nagy égbe hol nincsen fájdalom,
Te tisztítál meg engem s megkérleléd Atyád, 
Ki most nekem a mennyben örök jutalmat ád.

Hozzád méltó dicséret kinek jő ajkira, 
Ki értünk adtad élted óh Isten egy fia.
Nem fáj már a betegség, a menny az én honom,
Óh drága nagy kegyesség, óh égi irgalom.

Az élet száz bajában Te védtél engemet,
Most a hívők lakában Te adsz nekem helyet.
Óh boldog én ki pályám csendben lezárhatom,
Lelkem neked ajánlván, Megváltó Jézusom.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Kazinczy Szépkiejtési Verseny a Kis Bálint 
Általános Iskolában és Óvodában

2009. január 19-én került megrendezésre a Kazinczyről elneve-
zett „Szép Magyar Beszéd” Verseny, amelyet Hunya Jolán tanárnő 
rendezett, immáron sokadik alkalommal.

Két korosztály: 5-6. valamint 7-8. osztály szabadon választott és 
kötelező szöveg olvasását hallgatta meg a zsűri. 

 A legszebben olvasó és beszélő tanulók a következők voltak: I. 
helyezett: Almási Viktória 6.a, II. helyezett: Szonda Lili 5. b, III. he-
lyezett: Sipos Fanni 6. b és Tóth Anna 6. c. A nagyobb diákok közül 
pedig: Hunya Gréta 8. b és Tóth Vanda 7. b osztályos tanulók bizo-
nyultak a legjobbaknak.

A legeredményesebb tanulók Mezőberénybe készülnek a terü-
leti Kazinczy Versenyre.

Felkészítő nevelők: Kónya Márta, Balla Károlyné és Hunya Jo-
lán tanárnők.

* * *
Varga Tamás Megyei Matematika Versenyen 2009. január 13-

án, Békéscsabán R. Nagy Tibor hetedik, Epresi Konrád tizenket-
tedik, Fülöp Béla huszonegyedik helyezést ér el, mindannyian 7.b 
osztályos tanulók.

Felkészítő tanáruk: Palicskáné Szegedi Katalin.

Kazinczy verseny: Tóth Vanda és Hunya Gréta

Felhívás
A gyomaendrődi „Élet Másokért” Közhasznú Egyesület az 

alábbi felhívást teszi közzé:

Gyomaendrődön egy fiatal házaspárnak  - súlyos szívrendellenes-
séggel -  kisfia született. A kórházból egy oxigénellátást mérő készülék 
megléte esetén térhettek haza. Ezt a készüléket az Egyesület, a Támoga-
tók segítségével megvásárolta, de a kisgyermek további gyógykezelésre 
szorul. E célból elkülönített bankszámlát nyitottunk, ahová a Város la-
kóinak nagylelkű pénzadományát várjuk.

S z á m l a s z á m u n k :
Élet Másokért Közhasznú Egyesület - Gyermekeinkért
K&H Bank: 1 0 4 0 2 2 4 5  - 5 0 5 0 5 1 4 8  – 4 9 5 7 1 0 1 5

Teljesíthető átutalással és készpénz-befizetéssel.

Személyesen:
Vaszkó Sándorné (az OTP melletti könyvelő iroda)

Szent Imre Római Katolikus Plébánia Hivatal

A felajánlókat kérjük, hogy adóigazolás miatt adószámukat feltétlen 
tüntessék fel a befizetés során a közlemény rovatban.

Várjuk SZJA 1%-nak felajánlását.
Adószámunk: 1 8 3 8 4 2 1 5 - 1 - 0 4

Fővédnök: Várfi András, Gyomaendrőd Város Polgármestere

Gyomaendrőd, 2009. január hó
Vaszkó Sándorné

egyesületi elnök

egy család sorsa jobbra fordul
Január 14-én megkeresett egy fiatal édesapa, hogy segítség-

re lenne szüksége, mivel az újszülött súlyos szívrendellenességgel 
jött a világra. Budapesten született, de amint állapota megenged-
te, a gyulai kórházba került, hogy közelebb legyen az Édesapához.

A kórházból csak azzal a feltétellel jöhet haza az újszülött és 
édesanyja, ha rendelkezésükre áll egy készülék /pulseoximeter/, 
mely a gyermek oxigén-ellátását figyeli és adott esetben jelez.

A készülék be-
szerzésére néhány 
nap állt rendelkezés-
re, ezért megkerestem 
városunk polgármes-
terét, aki azonnal az 
ügy mellé állt, illetve 
még néhány embert, 
akiről tudtam, hogy 
tiszta szívvel és ön-
zetlenül átérzi a csa-
lád sorsát.

A pénzadomány 
összegyűlt és a ké-
szüléket az „Élet má-
sokért” Közhasznú 
Egyesület megvásá-
rolta, átadta a kórház-
nak, ahol felszerelték, 

tesztelték és január 23-án a kis család hazatérhetett otthonába.
 
A család nevében köszönetemet fejezem ki az adományozók-

nak, elsősorban Várfi András Polgármester Úrnak.
 
Az adományozók illetve saját nevemben mielőbbi gyógyulást 

kívánok annak biztos tudatában, hogy e család mögött nagyon sok 
jó szándékú, segítő, igaz EMBER áll.

Kérem a Jó Istent, segítse ezt a családot mindennapjaiban.

Vaszkó Sándorné
egyesületi elnök

FELHÍVÁS! Az Öregszőlői Iskolák egykori tanulói és tanítóik 
szeretnénk 2009-ben a még meglévő iskolák falára EMLÉKTÁBLÁT 
helyezni, a hozzájuk tartozó kereszteket kő talapzatra állíttatni, az I. 
Szőlőskert Iskola (Tímár Brische) helyére Emlékoszlopot állítani! Kér-
jük támogatásukat!

Tájékoztató: Alt Jánosné (Salamon Terézia) nyugdíjas pedagógus, 
Gyomaendrőd, Toronyi u. 21. Tel.: 66/284-538

Tisztelettel:
Pésó Béláné (Fekécs Irma) nyugdíjas pedagógus

Gyomaendrőd, Polányi M. u. 23.
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

FEBRUÁRI ÜNNEPEK
  1. vasárnap:  Évközi 4. vasárnap
  2. hétfő:  Gyertyaszentelő Boldogasszony
  3. kedd:  Szent Balázs püspök, vértanú
  5. csütörtök:  Szent Ágota szűz és vértanú
  6. péntek:  Miki Szent Pál és társai vértanúk
  8. vasárnap:  Évközi 5. vasárnap
10. kedd:  Szent Skolasztika szűz
11. szerda:  A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
14. szombat:  Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök
15. vasárnap:  Évközi 6. vasárnap
17. kedd:  A Szervita rend hét szent alapítója
21. szombat:  Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító
22. vasárnap:  Évközi 7. vasárnap
23. hétfő:  Szent Polikárp püspök és vértanú
24. kedd:  Szent Mátyás apostol
25. szerda:  Hamvazószerda

A Himnusz születésnapjára és Kölcsey 
Ferencre emlékezve január 18-án 11 órakor 
került sor Szatmárcsekén a magyar kultú-
ra napjának megünneplésére, ökumenikus 
istentisztelet és koszorúzás keretében. Az 
igehirdetést Ternyák Csaba egri római ka-
tolikus érsek és Bölcskei Gusztáv tiszántú-
li református püspök végezte. Az esemény 
az ökumenikus imahét része is volt egyben.

Ternyák Csaba az ökumenikus imahét 
kezdetén elmondta: Egyházaink fájó meg-
osztottságán emberi erővel nem tudunk 
úrrá lenni, ezért kérjük Istentől az egység 
ajándékát. A megosztottság azonban saj-
nos nemcsak az egyházat jellemzi, hanem 
érvényes nemzetünkre, és a kultúránkra is. 
Amikor az egyház egységéért imádkozunk, 
egyben hazánk, népünk, a magyarság egy-
ségéért is szól a Himnusz. Kölcsey Ferenc 
Himnusza méltó Dávid király zsoltáraihoz, 
amelyeket Jézus Krisztus is nap mint nap 
imádkozott. Ez a mi nemzeti imádságunk 
olyan kultúrából nőtt ki, amelyben még ter-
mészetes volt az, hogy múlt nélkül nincs je-
len. Identitásunk szerves része a Himnusz, 
amely tanúságot tesz hitünkről, hogy van az 
égben magyarok istene, s arról, hogy nem 
vagyunk gyökértelen klónok. Ezért tölt el 
reménységgel bennünket a Himnusz. A 
kultúra napja arra emlékeztet bennünket, 
hogy az ember legfőbb hivatása a természet 
javainak és értékeinek megőrzése, tovább-
fejlesztése, amely révén részt vesz az em-
ber a teremtés művében. Kölcsey Himnu-
sza fontos sarokköve a keresztény és a ma-
gyar kultúrának, amely nyitott új értékek 
befogadására, és egységet képes teremteni 
a múlt, a jelen és a jövő között.”

Bölcskei Gusztáv kiemelte: közös 
együttlétünk ezen a megnyitón az egység 
iránti vágyat fejezi ki. „Isten azt mondja, 
illesszétek össze, ami eredetileg összetar-
tozott. Higgyük el, Istennek nagyobb keze 
van, s ami a mi kezünkből kihullik, amit 
nem tudunk összeilleszteni, azt merjük Is-

tenre bízni, hogy így legyünk eggyé az ő ke-
zével.”

Az ünnepségen közreműködött Varnus 
Xavér orgonaművész, Csikos Sándor Já-
szai-díjas színművész elszavalta a Him-
nuszt, majd fellépett a nyíregyházi Pro 
Musica Énekkar Szabó Dénes Kossuth-dí-
jas karnagy vezetésével. A Kölcsey Társaság 
– mint 1994 óta minden évben – az ünnep-
ség alatt adta át a Kölcsey emlékérmet Sza-
bó Dénes karnagynak, amiért munkásságá-
val a nemzeti kultúrát gyarapította. 

Az istentisztelet után Kölcsey Ferenc 
sírjánál került sor az ünnepélyes koszorú-
zásra a református temetőben. 

Kádár Brigitta/Magyar Kurír

A magyar kultúra napja Szatmárcsekén

FEBRUÁRI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 17 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.

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

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

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

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 17 órakor, hétfőn reggel 8-kor.

Szombaton 17 órakor vasárnapi előesti mise. 

Ajándék a hunyai egyházközségnek

Pintér Hermina hunyai hívünk meg-
vásárolta, majd visszaajándékozta a hunyai 
egyházközségnek a templom melletti telket, 
mely korábban az egyházközségé volt, majd  
államosítással elvettek. Így most már a temp-
lomtelek ismét az eredeti nagyságú.

Köszönjük, Isten fizessen meg minden 
jótéteményt!

MEGHÍVÓ
Egyházközségi farsangi vacsora

Február 21-én, szombaton este 
6-órától lesz az Egyházközségi vacso-
ra az Endrődi Közösségi Ház földszin-
ti nagytermében. A vacsorajegy ára: 
1.300-Ft/fő. A vacsora: birkapörkölt 
egységesen mindenkinek. Evőesz-
közöket, poharat és innivalót kérjük, 
hogy mindenki hozzon magával. Ké-
rünk mindenkit, hogy tombolatárgyat 
is hozzanak magukkal. A tombola ára: 
50Ft/db. 

Az összes bevétel a Szt. Imre Alapít-
ványra lesz befizetve temetőink rend-
betételére.

Szent Pál éve
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A szegedi dóm megújult 
kapujának megáldása 

Január 10-én Juliusz 
Janusz apostoli nuncius ál-
dotta meg a szegedi székes-
egyház felújított főbejára-
tát. Az esemény előzménye, 
hogy 2007. december 27-én 
ismeretlenek felgyújtották a 
dóm épülete előtt felállított 
betlehemi jászlat. A keletke-
zett tűzben a kapu is súlyo-
san megrongálódott.

A felújított kaput a Sze-
ged–Csanádi Egyházmegye 
papsága, hívei és meghívott 
vendégek jelenlétében áldot-
ta meg a nuncius. Kiss-Rigó 
László megyéspüspök úgy 
fogalmazott: az egy évvel ez-
előtti eset felix culpa (sze-

rencsés bűn), minthogy a kapu a helyreállítás után az eredetinél is 
szebb, impozánsabb lett. Bejelentette továbbá, hogy a székesegyház 
főbejárata ezentúl mindig nyitva áll majd. A belépés nemcsak a hí-
vek, hanem a turisták számára is ingyenes.

A megáldást követően a jelenlévők beléptek a dómba, ahol kö-
zösen elimádkozták a napközi imaórát. A meghívott vendégek kö-
zött voltak a határon túli szomszédos egyházmegyék püspökei, 
Pénzes János (Szabadkai Egyházmegye), Roos Márton (Temesvá-
ri Egyházmegye) Németh László (Nagybecskereki Egyházmegye), 
valamint Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia több tagja: Pápai Lajos, Bosák Nándor, 
Mayer Mihály, Spányi Antal, Gyulay Endre püspökök.

A kapu helyreállítási munkálatait Kovács Jenő és Konkoly 
György vezette; az oszlopfaragások Szigeti Márton szobrászművész 
munkáját dicsérik. A 15 millió forintos költséget a Generali Provi-
dencia Biztosító fedezte.

Az ünnepség a felújított Egyházmegyei Hivatal átadásával foly-
tatódott, és a Szent Gellért Egyházmegyeközi Szeminárium megál-
dásával zárult.

Magyar Kurír 

NYILATKOZAT
Az Ökumenikus Imahéten a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-

rencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös nyi-
latkozatot adott ki, amelynek szövegét az alábbiakban közöljük. 

Ezekben a napokban országszerte egy szívvel és egy lélekkel imádkoz-
tunk, és figyeltünk Isten Evangéliumára a különböző felekezetű templo-
mokban. A Jézus Krisztus szeretetében való egységünket, közösségünket 
éltük meg és ünnepeltük az Ökumenikus Imahét minden estéjén.

A magyarországi egyházak hívő közösségei ezen a héten együtt osztoz-
tak az örömhír biztató erejében és jó reménységet ébresztő üzenetében, 
ahogy együtt osztozunk hazánk lakosságának mindennapi gondjaiban is.

A hétköznapok testi és lelki terhei, a megszorítások, az életszínvonal 
csökkenése, a pénzügyi válság következményei mindannyiunkat érintenek. 
Nem hallgathatjuk el aggodalmunkat sem, hiszen fájdalmasnak és igazság-
talannak tartjuk, hogy a takarékosság jegyében hozott intézkedések szinte 
kizárólagosan a nyugdíjasoknak, nagycsaládoknak és az alacsony keresetű 
polgároknak a terheit növelik. A keresztény szolidaritás felelősségét komo-
lyan véve hangsúlyossá kívánjuk tenni mindenki számára: egy társadalom 
sem engedheti meg magának, hogy bizonytalanságban hagyja vagy egye-
nesen pusztulásra ítélje a leszakadókat. Döntő kérdés, hogy ne puszta pénz-
ügyi elméletek, hanem az emberek reális szükségletei, az irántuk érzett fele-
lős szeretet irányítsa tetteinket.

Mindezek miatt az Ökumenikus Imahét alkalmából is felajánljuk, hogy 
a hazánk általános válságából kivezető úton készséggel együttműködünk 
bármilyen jó szándékú kezdeményezéssel, amely ezeknek a céloknak a 
megvalósítására törekszik. Magyar hazánkat, annak minden állampolgárát 
a mindenható Isten kezébe ajánljuk.

Budapest, 2009 ökumenikus imahetében

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

Karácsonyi pásztorjáték 
a gyomai templomban - 2008
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Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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RICCI SZENT KATALIN domonkos 
apáca

Ünnepe: február 13
*Firenze, 1522. április 23. +Prato, 1590. február 1. 

Caterina de’Ricci 
1522. április 23-
án született Firen-
zében. Eredetileg 
Sandrinának hív-
ták. Egy firenzei ne-
mes leánya volt, és 
már ötéves korában 
elvesztette anyját. 
Nagynénje, egy ben-
cés kolostor apátnője 
nevelte kolostorában. 
A leányka korán von-
zódott a szemlélő-
dő élethez. Apját, aki 
férjhez akarta adni 
Sandrinát, csak nagy 
nehezen sikerült 
más belátásra bír-
ni. Tizenkét évesen 
belépett a pratói do-
monkos nővérekhez, 
és felvette a Kata-

lin nevet. Belépése után megbetegedett, és éveken át so-
kat szenvedett. Jézus szenvedéséből merített erőt fájdal-
mai elviseléséhez, az ő korában bámulatos hősiességgel. 
Már tizenkilenc évesen újoncmesternő lett, később pe-
dig szubpriornő, és harmincéves kora előtt priornő-
vé választották. Akkoriban az volt a szokás a kolosto-
rokban, hogy előkelő hölgyeket tettek meg főnöknő-
nek; Katalin esetében azonban nem ez volt az egyedüli  
ok, ugyanis hamarosan felismerték rendkívüli jámborsá-
gát.

Különösen buzgó szeretettel merült bele Krisztus 
szenvedésének szemlélésébe, és amikor húszéves lett, 
megkezdődött rendkívüli kegyelemadományainak idősza-
ka. Minden héten csütörtök déltől péntek estig elragadta-
tásban élte át Katalin az Úr szenvedését. Megkapta Krisz-
tus sebeit is kezére és lábára, valamint a töviskorona le-
nyomatát a fején, később pedig misztikus eljegyzésének 
gyűrűjét is.

Elképzelhetjük, mekkora feltűnést keltettek ezek a 
rendkívüli események a kis Pratóban. Ezernyi jámbor em-

ber - és hasonlóképpen sok kíváncsi is vándorolt a kö-
zelebbi és távolabbi környékről a kegyelemmel felruhá-
zott Katalin kolostorához. Az állandó látogatások érezhe-
tően megzavarták a kolostori élet nyugodt rendjét. Kata-
lin ezért állhatatosan imádkozott, és nővértársai imáit is 
kérte, hogy jelenései szűnjenek meg. Imája meghallgatás-
ra talált, és a közösség ismét nyugalomban élhetett; Kata-
lin még több mint harminc éven át vezette példás módon. 
A kegyelemmel megáldott életében azonban mégis mind-
untalan csodálatos dolgok történtek. Katalin levelezésben 
állt a Rómában élő Néri Szent Fülöppel. Mindketten lelki 
rokonoknak érezték magukat, és szívesen megismerték 
volna egymást személyesen is, de sem Katalin nem hagy-
hatta el klauzúráját, sem Fülöp nem vállalkozhatott arra, 
hogy Pratóba utazzék. Ekkor - mint hírlik - Katalin meg-
jelent nála Rómában, és beszélgetett vele anélkül, hogy 
pratói kolostorát elhagyta volna; Néri Szent Fülöp és öt 
más tanú esküvel erősítette ezt meg.

Elragadtatásai nélkül is egyre nőtt Kata-
lin híre. Fiatalok és öregek, papok - köztük bíboro-
sok is - és világiak érkeztek hozzá, hogy legkülönbö-
zőbb ügyeikben tanácsra és vigaszra leljenek nála. 
Katalin 1590. február 1-jén meg Pratoban. 1732-ben bol-
doggá, 1746. június 29-én pedig szentté avatták. 

SACRAMENTUM 
Temetkezés

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

Fiókiroda: Endrőd, Endrődi u. 9.

Állandó ügyelet: 06-30/696-71-17
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IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozója
2009. március 13-15.

Programtervezet

2009. március 13. péntek

15,30 órától Gyülekezés, regisztráció, vacsorajegyek átvétele

Helyszín: Katona József Művelődési Központ 
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

16,30 órától Gálaműsor: 
Ünnepélyes megnyitó: Várfi András 
polgármester
Táncegyüttesek szereplése: Színfolt 
Mazsorett Csoport, Rumba TSE, Körösmenti 
Táncegyüttes, Kner TSE
Vidám színdarab - a Kner Imre 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
diákszínjátszóinak előadásában 
Helyszín: Katona József Művelődési Központ 
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

19,30 órától Vacsora a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 
ebédlőjében Gyomaendrőd Kossuth és a Fürj S. 
u. sarka

2009. március 14. (szombat)

9 órától Sétabusz a Városban (Megállók: iskolák, főtér, 
temetők, stb.) A busz a buszmegállókban áll 
meg, és ott veszi fel az érdeklődőket - előzetes 
igényfelmérés szerint – Idegenvezető: Varga 
Zsófia a Tourinform Iroda vezetője

11 órától Holló László-kiállítás megnyitója és 
könyvbemutató Helyszín. Városi Képtár 
Gyomaendrőd, Kossuth u. 11.

14 órától Ünnepi testületi ülés a Polgármesteri 
Hivatalban Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
    Napirendi pontok: -
      -Várossá avatás 20. évfordulója
      -Dr. Ujváry Zoltán professzor úr adománya 

Gyomaendrőd városának  
      -Kitüntetések átadása
      -Sághy Gyula Kállai Ferenc életéről szóló 
filmjének bejelentése
      -Meghívás a vetítésre

15 órától Hangverseny a Városi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény szervezésében a 
Polgármesteri Hivatalban

17 órától Filmvetítés – Sághy Gyula filmje (1óra 10 
perc) a Katona József Művelődési Központban 
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. 

19-20 óra Állófogadás- a Katona József Művelődési 
Központban Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. 

2009. március 15. (vasárnap)

9 órától -Ünnepi mise az endrődi Szent Imre Katolikus 
Templomban 
-Városi ünnepség a Hősök terén a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
rendezésében (Endrőd)
-koszorúzás

12 órától záró-ebéd, búcsúzás Hídfő étterem 
Gyomaendrőd Hídfő u. 2.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A PILLE GYOMAENDRŐDÖN

Dr. Szabó Béla átadja a Pillét Várfi András polgármesternek 
(Cikk a címlapon)

ÚTÉPÍTÉS
A Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében a 4 és 5 számjegyű utak 
közül eddig 52 kilométernyi közút újult meg. A projektek költségvetése 
a régióban több mint 2,2 milliárd forint. A munkálatok elsődleges 
célja az utak mentén található települések megközelíthetőségének és 
közlekedésének javítása.

Három útszakasz újult meg a Körösladány – Gyomaendrőd, az 
Okány – Vésztő és a Bölcsipuszta – Okányi összekötő utakon Békés 
megyében.

A Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében 13 kilométernyi 
út felújítása valósult meg Békés megyében, 772 millió forint értékben. A 
Dél-alföldi régió Európai Uniós forrásból folyó közúti infrastruktúra-fej-
lesztésének keretében lebonyolított projekt három útszakasz felújítását 
tartalmazta, a környék mintegy 33 ezer lakosát érinti a felújítás. Az itt ta-
lálható települések a vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos hely-
zetűek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból is, ezért a 
gazdasági fejlődés, a térségi felzárkóztatás szempontjából nagy jelentő-
séggel bírnak a most felújított útszakaszok. A munkálatok 2008. július 24-
én kezdődtek és november végén a műszaki átadás is befejeződött.



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Tisztelt Olvasó!

A Téli ünnepkör és a Karácsonyt övező népszokások és 
jeles napok felelevenítésével már évek oka foglakozunk. Az 
első betlehemes csoport szereplői Újirázról érkeztek, és nagy 
meghatódásunkra az Endrődi Betlehemest tanulták meg, 
és mutatták be a nagyszámú nézőközönségnek. Azóta min-
den új év kezdetén, Vízkereszt tájékán tartjuk a tájházban a 
kis ünnepségünket. Az ugyancsak helyi gyűjtésből származó 
Háromkirályjárást, Sóczó Géza hitoktató és Vaszkó Irén tanár-
nő segítségével mutatják be minden évben a hunyai gyerekek. 
Időközben az okányi cserkészek lettek állandó vendégeink és 
az Endrődi Betlehemes mellett más vidékek betlehemes játé-
kait hozták el múzeumunkba. 

Az idén január 11-én 14 órakor kezdődött szerény kis ün-
nepségünk. A kipakolt nagyszoba padjai az idén is megteltek 
érdeklődőkkel. Sajnos egyre többen már nem lehettek közöt-
tünk, csak a korábbi filmfelvételek idézik őket. 

Az évzárás és évkezdés mindig összegzéssel, emlékezés-
sel és az új munkák és feladatok elindulásával telik. A Megvál-
tó megszületésének hírét mindig kedvesen fogadjuk a hírhozó 
betlehemesektől és a három királytól. Az ünnep megélése nem 
kis feladat korszakunkban. Állami és családi ünnepeink sok-
szor elvesztik jelentőségüket, mert a lényegük homályba ke-
rül. Így lett Szent István ünnepünkből augusztusi sokadalom, 
kenyérünnep, vagy a karácsonyból fenyőünnep. De így van a 
névnap és születésnap, de még inkább a Húsvét, mely tartal-
ma a nagyközönségnek csupán elbújást jelent a locsolkodó is-
merősöktől; vagy szabadnapot, amit munkával tölt el. Az ünne-
pek megélése vagy meg nem élése országos társadalmi prob-
léma. Arról nem is beszélve, hogy az ünneprontásnak megany-
nyi módjáról értesülünk. Pedig ünnepeink adják meg életünk 
lüktetését az idő ciklikusságát, az újra és újra felébredő és el-
alvó természet folytonos változását. A régi nyelvben az ünnep-
nek „idnap” volt a neve. Az idő napja, egyes értelmezés szerint. 
Ha elgondolkozunk - ünnepeink az év fontos időszakaira emlé-
keztetnek, nyomatékosítanak. 

A tájházunk nemcsak a régi szokások és azokhoz kötődő 
ünnepek megismertetését tartja fontos feladatának, hanem 
ezek igaz megélésére buzdítja a jelenlévőket. Hogy mit is je-
lent ez a munka, azt nem tudom szavakkal pontosan leírni, ezt 
megérezni kell egy-egy jól sikerült rendezvényünkkor. 

Az idén sikerült egy kicsit adni ezen a délutánon a tájházba 
ellátogató embereknek, mert nem kellett magyarázni, hogy mit 
kell érezni ilyenkor. Látszott az arcokon, hogy értik és befogad-
ják azt, amit ezen a délutánon kaptak. 

Az okányi gyerek az idén a Nagyszalontai Betlehemest 

mutatták be, amellyel ők karácsony környékén végigjárták az 
okányi és vésztői ismerősöket, barátokat. Szereplésükből hi-
ányzott minden mesterkedés, műviesség. Eladásuk naiv bája 
mosolyra derítette az arcokat. Az endrődi Háromkirályjárás is új 
csapattal került a nézők elé, hiszen a korábban szereplő hunyai 
gyerek nagy része már kirepült az általános iskolából és más 
városokban tanul. A szereplőknek egészen új volt a közeg és 
a dallam, de lelkesedésük és hitük - abban amit csinálnak fon-
tos feladat -, óriási lendületet adott előadásuknak. Gyönyörűen 
csendültek fel a régi dallamok és szöveges párbeszédek.

Dr. Dénes Zoltán újirázi plébános úr végezte a házszente-
lést és megáldotta a jelenlévőket. Szujó Zsolt népzenész citera 
kísérete mellett, közösen elénekeltük a „Szép kelet, szép nap!” 
kezdetű, régi szövegű vízkereszti éneket. Természetesen nem 
hiányozhatott a langyos tej és a kemencében sült kelt tész-
ta sem az ünnepségről. A kelt pite elkészítésében Lapatinszki 
Lajosné, Mariska néni volt segítségünkre. Neki ezúton is meg-
köszönöm áldozatos munkáját. 

Kedves Olvasó kérem, nézze el nekem, hogy nemcsak az 
esemény tényszerű leírását adtam közre, hanem az ünneppel 
kapcsolatos gondolataimat is. 

Kívánok mindannyiunknak, eredményekben gazdag boldog 
új esztendőt!  

Szilveszteri regölés Hunyán

A regölés pogány kori hiedelmeket őrzött meg, varázslatos, 
archaikus szövegeiben. A népszokás legtovább Erdélyben és 
a Dunántúlon élt, de korábban az Alföldön is rendszeresen ke-
resték fel a fiatalok a friss házasokat, barátokat. A regölésben 
a termékenység varázslás samanisztikus dallamai csendülnek 
fel, melyek évszázadok homályában születtek. A karácsony 
utáni, János napjától, zajkeltő eszközökkel, láncos bottal, síp-
pal, dobbal, köcsögdudával indultak a regölő gyerekek a falu-
si házakhoz. A jókívánságok mellett nemcsak a gazdának, ha-
nem maguknak is bőséget kívánva gyűjtötték az adományokat. 

Hunyán 2007. év szilveszter délelőttjén indultunk először, 
hogy bőséget és boldog új esztendőt kívánjunk a háziaknak. A 
szereplésünk jól sikerült, és 2008. év szilveszterén újra elindul-
tunk a hunyai gyerekekkel, hogy énekelve megköszöntsük a 
falusiakat. Meglepetésemre tizenkilenc gyerek jött el Hunyáról 
és Gyomaendrődről, hogy részt vegyen a regölésben. Sóczó 
Géza hitoktató és Molnár Albert tanár és zenész kíséretében 
jártuk a házakat énekelve, jókedvűen. Tizenkét családnak vit-
tük el jókívánságainkat. 

Betlehemezés és Háromkirályjárás az Endrődi Tájházban



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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„Nemes és Nemzetes Hejőpapi 
PIKÓ Pál tanító Úr” a presbitérium 
1852. április 28-i ülésén „javaslatba 
tette Templomunkban egy díszes or-
gona felállíttatását az isteni tiszteletek 
emelése végett. Ennek alapjául a vá-
ros volt földesura, néhai VODIÁNER 
Sámuel Úr éppenséggel orgona céljá-
ra végrendeletileg az egyházra hagyo-
mányozott 200, azaz Kettő Száz ezüst 
Forintok légyenek.” Ezzel kapcsolat-
ban 1859. október 3-i presbiteri ülésen 
360/29. sz. „...többen felvetik, hogy a 
templomtető nem elég erős az orgona 
felállításához..., ennek felülvizsgálat-
ára bizottság neveztetik ki.” (Megjegy-
zés: ekkor már az orgona a mostani, 
1938-ban épült orgona helyén állhatott 
az azóta lebontott felső karzaton, mert 
1854. október 8-án presbiteri gyűlésen 
361./alatti határozat szerint: „PAP Al-
bert orgonaművész Úr 800 Pengő fo-
rintért vállalja az orgonaépítést s ebből 
600 pengő forintot már mostan kezei-
hez kér.”) 1855. november 24-én „...mi-
után IVÁNKA Sámuel orgonista kántor 
nem maradt Gyomán, hanem elment 
Szentesre. Az orgonista éneklői állo-
másra pályázók próbatétele a hat je-
lentkezőből marasztott VERES Sán-
dor Hód-Mező-Vásárhelyi orgonista 
lett 60 igen szavazattal 16, 25 és 3 el-
lenében.” 1855. deczember 2. 373./Az 
„orgona átvétele legközelebbi szomba-
ton történik, meghívatik: Endrődi, Szar-

vasi, Mező-Túri orgonista urak.” 1855. 
Deczember 10. 374./ „A vélemények 
alapján az orgonát nem veszik átal, 
mert a Princzipál változatra nézve el 
nem titkolható aggodalma van PAPP 
Albert orgona művész úrnak, aki ezt ta-
vasszal helyre hozza...” 

1856. augusztus 8. 383./1-2.-; 
„PAPP Albert orgona építő művész 
Úrnak tiszteletdíja: 400 Pengő Forint 
s bizonyítvánnyal bizonyíttatik, hogy 
PAPP Albert Orgona Művész Úr a Gyo-
mai Helvét Hitvallású Egyház Templo-
mában egy, mind külalakjára csinos, 
mind belszerkezetére nézve jelenleg 
czélszerűen 24 változatú orgonát ké-
szített, mely Orgona 1855. deczember 
elejétől fogva Isteni tiszteletre ren-
desen használtatik, s benne eddige-
lé még alapos hiba fel nem fedeztetett 
végleges bizonyítvány kiadására a 6 
év jótállási idő eltelte utánra halasztó-
dott.” 1857. február 8. 387./ Presbitéri-
um sürgeti az orgonára tett felajánlások 
befizetését s DÁVIDHÁZI BEKES Sá-
muel ezidőszerinti lelkipásztor kinyom-
tatott prédikáczióinak bevételét felaján-
lotta. Szokásba jött a hívek részéről az 
„orgonávali temetkezés” (ti.: a templo-
mi halotti prédikáció alkalmával szól-
jon az orgona is), ezért DÁVIDHÁZI 
BEKES Sámuel Lelkipásztor Úr java-
solja, hogy az „Orgonávali temetkezé-
sért bizonyos díjat szedjenek, mely be-
szedett díj az orgona fenntartására for-

dítódna, 
mivel állandó 

alap nem létezik. 
Végeztetett: egy-
szerű orgonázá-
sért 1 Pengő Frt., 
búcsúztatóvali or-
gonázásért 5 Pen-
gő Frt. szedessen 
be, ez érvényben 
leend egy eszten-
deig, s egy esz-
tendő után meg-
változtattatik.” Ezt 
az orgonát, mint 
a templom épí-
tészeti stílusá-
hoz nem illőt, az 
1938. évi felújí-
táskor lebontották 
és helyére épült 
a mai is haszná-
latos gyönyörű 
szép – PAPP Zsig-
mond által terve-
zett, részben épí-
tett (közreműköd-
tek: Zöld Kálmán 

kántor s id. Jenei Bálint asztalosmes-
ter) – „fehér orgona”. 

1852. október 3. 360/33. sz. „A 
Nagy Iskola melletti Egyházi fundus-
nak gyümöltsfa iskolává fordítása s 
ott a tanuló gyermekeknek gyümöltsfa 
tenyésztésbeni oktatása már többször 
gyűllésileg el lévén határozva, nehogy 
csak papíron maradjon a gyűlési ha-
tározat, annak végrehajtásáról is kel-
letik gondoskodni. Végeztetett, hogy 
KOVÁTS Ferentz Gondnok Úr a végre-
hajtásával megbízatik.”

1854. október 23.-364.sz.: „A 
Mirhóháti Gazdaságot képviselőleg 
Öreg Kruchió József, Kruchió Mihály, 
Öreg Erdei Sándor, Kis Dániel, Mólnár 
Sándor, Kruchió Gergely Ő Kigyelmek 
az Egyházunk iránti jó indulatból a Fel-
ső Részi Gazdaság úgynevezett cső-
dör pénzét – mely most jelenleg tészen 
760 Váltó frt-ot és 12 krajczárt – oly mó-
don adják által az egyháznak, hogy en-
nek kamatjait évenkint az egyház sza-
badon szükségire fordíthassa ne talán 
a gazdaság úgy kívánná a tőkéhez a 
jogokat továbbra is fenntartják.” (Meg-
jegyzés: Mirhóháti vagy Felső-részi 
Gazdaság a mai Rákóczi utcától kelet-
re eső terület. Az abban tömörült állat-
tartó gazdák közösen fogadtak pász-
torokat, vásároltak apaállatokat, külön 
közösségi megmozdulás volt az éven-
kénti pásztorfogadás, kihajtás-kiverés, 
behajtás-beverés, juhoknál a nyáj ki-
hányása, széthányása, természetesen 
nem a mai pejoratív használatban ér-
tendők e fogalmak. A csődörpénzen a 
mének-csődörök által fedeztetett kan-
cákért beszedett fedeztetési díja érten-
dő.)

Feljegyeztetett, hogy az 1857. esz-
tendei júliusi napokban „Canikulai me-
legség uralkodik...”

1858. január 4-i presbiteri ülésben a 
„Tiszántúli Helvét Hitvallást tartó Egy-
házkerület által megindítandó Egyházi 
Népkönyvtár támogatására 11 Frt. 40 
krajczár megszavaztatott.”

1858. szeptember 21-i presbiteri 
gyűlésben felhozódott, hogy „A Temp-
lomban a Patkány el van szaporodva, 
Gondnok Kruchió Mihály megbízatik a 
kiirtásuk végrehajtatására.”

1858. november 2. „Az Octóber 31-i 
rettenetes szélvész által a Templom-
nak teteje megrongálódott. Kovács Já-
nos Építő Mester Úr megbízatik, hogy 
vasabronccsal foglaltassa le és be a 
Templom tetejét.”

Cs. Szabó István sk.

Válogatás a Gyomai Református Egyház írott „feljegyzéseiből” IV.

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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A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola eseményei az első félévben

Lengyelországban a gyerekek meglátogatták a wieliczkai sóbányát

A 2008/09-es tanévnyitón színes, képes pe-
dagógiai programmal ajándékoztuk meg új-
donsült kisdiákjainkat, akik azóta jól beillesz-
kedtek az iskola közösségébe. 

A tanévet a Tanulás tanítása projekttel in-
dítottuk, mintegy ráhangolva tanulóinkat egy 
újabb év kihívásaira, a tanulás fontosságára.

Hiába ijesztgette az eső szeptember 12-én 
reggel a diákokat, töretlen lendülettel készül-
tek az őszi túrára. Az állomásokon iskolatörté-
neti és olimpiai kérdésekre kellett válaszolni. 
Csatakiáltástól zengett az ártér. Ezalatt az alsó-
sok hosszú séta után megtalálták a játszóteret, 
és elözönlötték a hintát és a homokozót. Az él-
ményből sokáig merítettek még rajz és fogal-
mazás órákon, szívesen nézik a folyosón levő 
tablót az érdekes, színes képekkel. 

Az őszi hulladékgyűjtés is a hagyományos 
programjainkhoz tartozik, tanulóink október 
10-11-én összesen 20,5 tonna újrahasznosítha-
tó hulladékot gyűjtöttek, közel 300 ezer Ft ér-
tékben. 

Iskolánk szép természeti környezetben is-
mét megrendezte az alsó tagozatosok számá-
ra az őszi futóversenyt. Mivel tanulóink nagy 
létszámban sportolnak, szép eredmények szü-
lettek a Körzeti úszóversenyen is, a vizes tízes-
től négy érem született. A legeredményesebb 
Baráth Bernát 7. b osztályos tanuló lett, aki 
aranyérmet szerzett mell- és hátúszásban is. To-
vábbi érmes versenyzőink: Liszkai Kata 6. a, Var-
ga Gréta 7. b, Szujó Tamás 8. a osztályos tanu-
lók. 

Atlétáink minden ősszel számon tartják a 
Békéscsabán megrendezett Vodafone őszi fu-
tógálát. A több mint 2000 induló közül Szerető 
József 5. a osztályos tanuló a felnőtt női győz-
test is megelőzte. Az ügyességi- és futószámok-
ban is kimagaslóan szerepeltek: 6 arany, 3 ezüst 
és 4 bronzérmet szereztek. (Az eredményességi 
lista az iskola honlapján megtekinthető.)

Az őszi Körzeti egyéni versenyen 24 fővel 
vettünk részt, ahol 11 arany, 8 ezüst és 9 bronz-
érmet sikerült begyűjteniük.

Gyomaendrődöt Szentpéteri Balázs 8. a 
osztályos tanuló képviselte az „Aquaprofit-
Polgár Sakknap a sakk királynőivel budapes-
ti rendezvényen. Sok híres ember volt jelen és 
játszott szimultánt Polgár Zsófival. Balázs tizen-
négy lépésen át kitartott és nem mindennapi 
élményekkel tért haza.

Alsós tanulóink körében kedvelt esemény 
a Vitamin nap. Az asztalok roskadoznak a fino-
mabbnál finomabb gyümölcsféléktől, zöldsé-
gektől. A program a helyes táplálkozási szoká-
sokat, az egészséges életmódra nevelést segíti.  

Ilyenkor a folyosók dekorációja; a terméskiállí-
tás is a természet gazdagságát tükrözi. 

Az október 23-ai városi emlékműsort isko-
lánk tanulói adták a Hősök terén.

Az intézmény életében fontos szerepet kap 
az, hogy a szülők és a leendő elsősök előzete-
sen is bepillanthassanak az itt zajló események-
be, ezért beiskolázási délutánra hívtuk az óvo-
dás gyerekeket és szüleiket. Már második év-
ben kínáljuk a nagycsoportos szülőknek ezt 
a lehetőséget, hogy bemutassuk iskolánkat, 
megismerhessék a következő tanév első osz-
tályos pedagógusait. Amíg a szülők a tájékoz-
tatót hallgatták, és az azt követő beszélgeté-
sen vettek részt, addig a gyerekeknek játszóhá-
zat szerveztünk. A focizni vágyók bekapcsolód-
hattak a mini csoport fociedzésébe, de lehetett 
még kézműveskedni és ügyességi játékokkal 
játszani. Hasonló céllal rendeztük meg a Kerek-
asztal-beszélgetést. Az diákok, szüleik és a pe-
dagógusok vitatták meg a problémákat, és tet-
tek megoldási javaslatokat is.

Szakmai fórumot rendeztünk Esélyegyen-
lőség a közoktatásban címmel intézményfenn-
tartók és vezetők részére. A rendezvényen Várfi 
András polgármester köszöntője után Hegyiné 
Pallaghy Szilvia, az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Esélyegyenlőségi Főigazgatóság osz-
tályvezetője tartott előadást Középtávú ter-
vek az esélyteremtés szolgálatában címmel. 
Szűcs Norbert az Educatio Kht. Esélyegyenlő-
ségi Igazgatóság Dél-Alföldi Régió irodaveze-
tője sikeres integrációs programokat mutatott 
be, majd a deszegregációs oktatásszervezés-
ről tartott ismertetőt. Dr. Kovács Géza közok-
tatási szakértő, az Önfejlesztő Iskolák Egyesüle-
tének elnöke, pályázati bíráló Az esélyegyenlő-
ség, mint szempont a pályázatok elbírálásában 
című előadásában tájékoztatta a több mint öt-
ven résztvevőt iskolánk színháztermében.

A szakmai fórum konzultációval zárult, ahol 
kiemelkedő téma volt az intézményi integráci-
ós pedagógiai rendszerek működtetése és a tá-
mogatások igénybevételének lehetőségei.

November végén lezajlott a hagyományos 
őszi zenés-táncos show. Nagy izgalmak, hosz-
szas szervezés, gyakori próbák után húsz ver-
senyszámmal mérték össze színpadi képessé-
güket az alsósok és felsősök. A hazai és nem-
zetközi slágerlisták klipjeit és musicelek egyéni 
stílusú feldolgozásait láthatták és hallgatták di-
ákok, szülők, pedagógusok és vendégek. Mind-
három torta gazdára talált és elfogyott a jelen-
tős mennyiségű édesség is. A tátika népszerű-
ségét jelzi, hogy egyesek már szervezni kezdték 
a jövő ilyenkor esedékes fellépést.

Nyolcadikosaink a lengyel testvérvárosban, 
Pilznoban töltöttek négy felejthetetlen napot. 
Ez alkalommal nem angolul, hanem németül 
beszélő családokhoz kerültek.

A helyzet az első pillanatban kissé ijesztő 
volt, de sikeresen áthidalták a nyelvi nehézsé-
geket. Programjuk során városnézésen voltak, 
játékos vetélkedőkön vettek részt és többek 
között megtekintették a wieliczkai sóbányát is. 
Gazdag élményekkel tértek haza. 

Tanulóink a könyvek világában is tájéko-
zottak, ezért szívesen vettek részt a Megyei 
Tini Könyvtári Napok rendezvényein. A „Szere-
tet, barátság, szerelem” témakörben búvárkod-
tak. Sokat olvasó tanulóink körében népszerű 
a Könyvtárhasználati verseny is. A békéscsa-
bai Belvárosi Iskolában megtartott döntőn 100 
%-os teljesítménnyel korosztályában megyei I. 
helyezett lett Varga Rita 5. a osztályos tanuló.

A könyvtári napok keretében a Határ Győ-
ző Városi Könyvtár által meghirdetett „Könyvtá-
ri embléma tervezése” című pályázaton 22 ta-
nuló vett részt. Szentpéteri Balázs 8. a osztályos 
tanuló mindhárom pályaművét kiválasztották, 
így ő lett az abszolút győztes.

A Körös-Maros Nemzeti Park 
Réhelyi látogatóközpontja által  "

Mézeskalácsot sütnek a másodikosok

Bőségtálak a Vitaminnapon



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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Több mint 100 millió euró uniós támogatás magyar-román 
infrastrukturális beruházásokra

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség sajtóközleménye
2009. január 13.

Mit tegyünk azért, hogy pályázataink sikeresek, érthetőek legye-
nek? Többek között ezekre a kérdésekre igyekeztek válaszolni és a kö-
zös szakmai egyeztetéseknek teret engedni a ma rendezett informáci-
ós napon Szegeden és  Aradon. A Magyarország-Románia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program második pályázati felhívása kere-
tében a pályázók között 105 millió euró szétosztása a tét.
A magyar-román határmenti régiók és közösségek társadalmi és 
gazdasági kapcsolatainak erősítésére, valamint a határon átnyúló 
együttműködés fejlesztésére 248 millió euró áll rendelkezésre a két 
ország pályázóinak számára 2007-2013 között.

Az első pályázati felhívást tavaly októberben hirdette meg az NFÜ 
és a román Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium. 
Akkor több, mint 16 millió euró ERFA támogatást tettek elérhetővé 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megye 
valamint a négy szomszédos határon túli megye szervezetei 
számára. Az első kiírásban pályázatot nyújthattak be a határon 
átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés fejlesztéséhez 
szükséges kulcsfeltételek javítására, valamint a társadalmi és 
gazdasági kohézió erősítésére közlekedés, kommunikáció, 
környezetvédelem munkaerő-piac, kutatás-fejlesztés, innováció, 

oktatás valamint egészségügy témájában.  A 2009. január 30-
án lezáruló kiírással elsősorban az előkészítő, valamint az 
együttműködést, tapasztalatcserét és partnerségek kialakítását 
célzó tevékenységek támogatása volt a cél.

2008 decemberében megjelent a második pályázati felhívás is, amely 
során jóval nagyobb támogatással, konkrét fejlesztések válnak 
lehetővé. E pályázati felhívás összesített közösségi forrásokból 
származó finanszírozási kerete közel 105 millió euró. Ennek 
keretében főként nagyobb léptékű infrastrukturális projektek 
nyerhetnek támogatást, amennyiben illeszkednek a programban 
meghatározott prioritási tengelyek, valamint az ezekhez 
kapcsolódó támogatható tevékenységi területek valamelyikéhez. 
Elsősorban a közlekedés, a kommunikáció és a környezetvédelem, 
valamint az üzleti együttműködés, a kutatásfejlesztés és innováció, 
és az egészségügy terén megvalósuló közös infrastrukturális 
beruházásokra és fejlesztésekre nyílik lehetőség ezen felhívás 
keretében. A pályázatok benyújtási határideje 2009. február 16.

A felhívásra köz- és magánjog hatálya alá tartozó non-profit 
szervezetek, például helyi önkormányzatok, önkormányzati 
társulások, kistérségi társulások, ezen szervezetek intézményei, 
non-profit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, 
köztestületek, közhasznú társaságok), oktatási intézmények, 
kamarák pályázhattak. Az Európai Területi Együttműködési 
Programok sajátossága és lényege, hogy a projektpartnerek között 
legalább egy magyarországi és egy romániai partnernek kell lennie 
a jogosult támogatási területről.

A második felhívás a kétlépcsős pályáztatási eljárásrend első fá-
zisa: a pályázóknak ebben a lépésben csupán projektötletük rövid 
összefoglalóját szükséges benyújtaniuk a program Közös Szakmai 
Titkárságához. Kizárólag az előzetes kiválasztási eljáráson sikeres 
projektötleteket benyújtók számára nyílik meg a második forduló-
ban való pályázás lehetősége: ekkor a teljes kidolgozott pályázati 
csomagot szükséges benyújtani. Csak azok a pályázatok kerülnek 
támogatásra, amelyek a pályáztatási modell második fordulójában 
is pozitív elbírálásban részesülnek. 

A 2007-2013-as program keretében olyan közös magyar-román 
partnerségben megvalósuló projektek kaphatnak támogatást, ame-
lyeknek bizonyíthatóan van határon átnyúló hatása.  A pályázatok 
sikerességéhez a következő négy feltételből legalább kettőnek telje-
sülnie kell: közös menedzsment, közös tervezés, közös finanszíro-
zás, közös végrehajtás. A minél szorosabb és átfogóbb együttműkö-
dés tehát alapvető elvárás a pályázóktól. Ez a szempont a működési 
rendszerben is érvényesül: a projektpartnerek maguk közül „Vezető 
Partnert” választanak, aki kapcsolattartóként jár el a közös szakmai 
titkárság irányában, és aki felel a projekt végrehajtásáért.

A rendezvény átfogó célja, a kiírás formai és tartalmi követel-
ményeinek a minél szélesebb megismertetése, gyakorlati tanács-
adás illetve a pályázóknál felmerült nyitott kérdések megválaszo-
lása volt.

meghirdetett 2008. évi „Őszirózsa” természet-
védelmi vetélkedőn László Loretta, Liszkai Má-
ria, Tokai Kinga és Szentpéteri Balázs 8. a osztá-
lyos tanulók III. helyezést értek el.

November 30-án rendezték meg a Bé-
kés Megyei Tudásház és Könyvtárban a „Ká-
dár Ferenc” I. Békés megyei népdalénekesek 
és népzenei szólisták találkozóját. Iskolánkat 
Vaszkó Nikolett 8. a osztályos tanuló képvisel-
te endrődi népdalcsokorral.

Nyolcadikosaink több alkalommal is ösz-
szemérték tudásukat a középiskolák által meg-
hirdetett versenyeken. A Vásárhelyi Pál Szakkö-
zépiskola és a békéscsabai Vízmű által meghir-
detett versenyeken kiemelkedően teljesítet-
tek, a Szent-györgyi Albert Tanulmányi és Mű-
vészeti Versenyen egy I. és három II. helyezést 
értek el. 

A tehetségesen rajzoló tanulók is szép ered-
ményeket értek el ebben a félévben: Az „Office 
Deport” országos rajzpályázaton Liszkai Kata 6. 
a és Nemes Zita 6. a különdíjasok, az „Aquincu-
mi Múzeum” országos rajzpályázatán Mitrocsák 

Vanda 1. c, Gyuricza Zsófia 3. b, Koloh Róbert 
2. b, - I. helyezettek, Csüllög Zsófia 6. a III. he-
lyezett lett.

Ebben a félévben ismét megrendeztük a 
Karácsonyi kvíz angol háziversenyünket. A gye-
rekek évfolyamonként versenyeztek egymás-
sal két fordulóban. Közel 50 tanuló versenyzett. 
Első helyezettek a következők: Bíró Adrienn 5. 
a, Paróczai Zsófia 6. a, Tóth Gabriella 7. b, Liszkai 
Mária 8. a.

Végre eljött a legszebb hónap, s vele a 
nagyszakállú Mikulás! 

Hó hiányában négy keréken gördülve láto-
gatta meg a Rózsahegyi Iskolát a nagyszakál-
lú. Meghallgatta a dalokat, verseket és a gyere-
kek ígéreteit. Aztán bölcsen ellátta őket jó ta-
nácsokkal, kiosztotta ajándékait és énekszó kí-
séretével tovagurult autómobilján, hogy idő-
ben eljusson mindenkihez. A gyerekek hamar 
végeztek a csokival, cukorral, és aztán újra fel-
lángolt az ilyenkor szokásos vita: vajon ő volt-e 
az igazi Mikulás? 

December 20-án tartottuk hagyományos 

karácsonyi ünnepségünket, amely meghitt, vá-
rakozásteljes, nagyon szép perceket szerzett di-
ákjainknak. Színvonalas műsorszámok, angol, 
német dalok, jelenetek tették hangulatossá a 
délelőttöt. Mézeskalácsot sütöttünk, fenyőfát 
állítottunk és ünnepi díszbe öltöztettük tanter-
meinket, a folyosókat. A fenyőfa alá került Dr. 
Farkasinszki Erzsébet szakorvos szép ajándék-
csomagja, amely értékes szótárakat, könyveket 
rejtett, amit ezúton is köszönünk neki.

Az óév utolsó eseménye a Szilveszteri futó-
gála volt. Békéscsabán a fagyos, hideg időben 
kilenc tanulónk futott, és a legjobb eredményt 
Nándori Nándor 8. c osztályos tanuló érte el.

Az iskolával kapcsolatos hírek, információk 
honlapunkon olvashatók:

 www.rozsahegyiiskola.hu.

Gyomaendrőd, 2009. január 22.

Rózsahegyi Kálmán  Kistérségi 
Általános Iskola nevelőtestülete
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FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) KT számú rendeletének 2007-
es módosításakor döntött arról, hogy „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele”-t alapít az 
alábbi kategóriákban:

 - „Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” kitüntető oklevél
 - „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél
 - „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” kitüntető oklevél
 - „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” kitüntető oklevél
 - „Gyomaendrőd Város Idősekéért” kitüntető oklevél
 - „Gyomaendrőd Város Sportjáért” kitüntető oklevél
 - „Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért” kitüntető oklevél
 - „Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” kitüntető oklevél

Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak. Az Elismerő 
Oklevelekből évente kategóriánként maximum egy adományozható. Javaslatot nyújthat be bármely gyomaendrődi 
lakos, civil szervezet, társadalmi szervezet, intézmény. 
Az Elismerő Oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ünnepnapokon, vagy az azt követő 
Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2009-es év Elismerő Okleveleinek kategóriáit, 
a javaslatok benyújtásának határidejét, az Oklevelek adományozásának időpontját:

Oklevél megnevezése Oklevélben részesíthető 
személyek, civil 

szervezetek, intézmények 
köre

Javaslatok 
benyújtásának 

határideje

Adományozásról 
szóló döntés 
időpontja

Az oklevél 
adományozásának 

időpontja

„Gyomaendrőd Város 
Biztonságáért” 

kitüntető oklevél

A közbiztonság védelmében 
közreműködő személyek, 
szervezetek (rendőrség, 
polgárőrség, tűzoltóság)

2009.
március 02.

2009. 
március 26.

A Magyar Rendőrség 
Napján 2009. április 30.-i 
Képviselő-testületi ülés

„Gyomaendrőd Város 
Közszolgáltatásá-ért” 

kitüntető oklevél

Települési közszolgáltatások 
biztosítását végző személyek, 
szervezetek (ivóvízellátás, 
az óvodai nevelés, az 
általános iskolai oktatás és 
nevelés, az egészségügyi 
szociális alapellátás, a 
közvilágítás, a helyi közutak 
és a köztemető fenntartása, 
hulladékgazdálkodás) 

2009. 
április 01.

2009. 
április 30.

A Munka ünnepén a XI. 
Sajt és Túró Fesztivál 

keretei között
2009. május 01. – 02.

„Gyomaendrőd Város 
Sportjáért” kitüntető 

oklevél

A város sport életében 
szerepet játszó személyek, 
szervezetek, egyesületek

2009.
április 01.

2009.
április 30.

Kihívás Napján a 
rendezvény keretei között 

2009. május 20.
„Gyomaendrőd Város 

Nevelésügyéért” 
kitüntető oklevél Gyomaendrődi pedagógusok 2009.

május 04.
2009. 

május 28.

Pedagógus napot követően,  
2009. június 2. 15.00 

órakor, az egyeztetett 
oktatási intézményben 

„Gyomaendrőd Város 
Környezetvédel-

méért”
 kitüntető oklevél

Környezetünk védelmében 
tevékenyen résztvevő 

személyek, szervezetek
2009.

május 04.
2009. 

május 28.
Környezetvédelmi 

Világnapon 
2009. június 25. 

Képviselő-testületi ülés
„Gyomaendrőd Város 
Egészségügyéért” 
kitüntető oklevél Az egészségügyben dolgozó 

szakemberek

2009.
június 05. 2009. június 25.

Semmelweis Napon 
2009. augusztus 27. 

Képviselő-testületi ülés
„Gyomaendrőd Város 
Idősekéért” kitüntető 

oklevél
Az idős emberek ellátásában, 

ápolásában résztvevő 
személyek, szervezetek

2009.
október 01.

2009.
október 29.

Szociális Munkások Napján 
Idősek Karácsonya
2009. december

„Gyomaendrőd Város 
Kultúrájáért” kitüntető 

oklevél

Városunk kulturális életében 
szerepet játszó személyek, 

szervezetek

2009. 
december 01. 2009. december 17.

Kultúra Napján 
2010. január

 Képviselő-testületi ülés

További információ: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, Gyomaendrőd, Szabadság tér.1
Tóthné Rojík Edit,Tóth Katalin Tel: 66/386-122
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MÓRA FERENC: 

A PÁPRÁDI RAB
Zsigmond magyar királyról föl van jegyezve a törté-

nelemben, hogy vándorlegénynek sokkal különb volt, 
mint királynak. Nemhiába idegen származású volt, sok-
kal jobban is szeretett külső országokban élni, mint itt-
hon.

Egyszer úgy meg talált ülni a csehek közt, hogy álló 
esztendeig eszébe se jutott a tulajdon országa. Akkor is 
csak azért jutott eszébe, mert elfogyott az aprópénze. 
Szalajtotta is haza a kengyelfutóját, hogy szánják meg 
egy-két szekér arannyal, mert bizony csúfra marad ide-
gen országban.

A magyaroknak már akkor fogytán volt a türelmük, 
úgy eresztették vissza a követet, ahogy jött. Azt mond-
ták neki, ami aranyforintjuk volt, elgurult, újat meg nem 
lehet veretni, mert olyan rég nem látták a királyt, hogy 
már az ábrázatára sem emlékeznek.

No, erre Zsigmond király se tehetett egyebet, mint 
hogy a kardjára ütött nagy mérgesen.

- Hát hiszen, ha egyéb bajuk nincs, erről majd te-
szünk! Majd megemlegettetem velük, mikor látták Zsig-
mond király képét.

Kiválasztott a mulató cimborái közül valami cseh 
herceget meg egy német grófot. 

Meg se állt velük az ország határáig, ott is csak azért, 
mert víg harsonaszóval, nagy lobogólengetéssel álltak 
elejbe a magyar urak, fehér szakállú országtanácsosok, 
tüzes szemű harcos daliák.

- Hozott Isten, urunk királyunk! - hajlongtak nagy tisz-
tességtudással.

- De bizony magam igyekeztem - csapta félre Zsig-
mond mogorván a kócsagtollas süvegét -, mert szá-
molnivalóm van veletek.

- Nekünk is fölségeddel - emelte fel méltóságosan 
ősz fejét az öreg Bebek nádor.

- Ítéletet akarok mondani fölöttetek, amiért meg-
sértettétek királyi személyem! - villogott a szeme Zsig-
mondnak.

Most Gara Imre állt elő, a zászlós bajuszú országbíró.
- Az ország már meg is hozta az ítéletét, királyom-

uram - húzta elő bíborbársony köntöse alól az ítéletet, 
mely kutyabőr pergamenre volt ráfestve szép tarka be-
tűkkel. - Sok hanyagságért, idegenben való csavar-
gásaiért, saját országának elhagyásáért bezárja Zsig-
mond királyt tulajdon népe harminc napra a páprádi 
várba.

Kapott volna szegény király a kardjához, de már ek-
korra nem volt az oldalán. 

Elvették tőle, mert nem illeti kard a rabot. S akárhogy 
hányta-vetette magát, bizony rácsukták a páprádi vár 
legbelső szobájának az ajtaját. Az előtte való szobába 
a cseh herceget rekesztették, azon innen meg a né-
met grófnak adtak szállást. Ha egyek voltak a királlyal 
jóban, legyenek egyek a rosszban is.

Hogy aztán sok kulcscsörömpölés, ajtócsapkodás, 
kapunyikorgás után elszéledtek a magyar urak, Zsig-
mondnak az volt az első gondolata, hogy lehetne eb-
ből a kalickából kiszabadulni.

- Hiszen csak még egyszer kardot vehessek a kezem-

be! - csikorgatta a fogát, s tehetetlen dühében nagyot 
ütött az ajtó kilincsére.

Abban a percben felpattant az ajtó, s a rab király 
szemben találta magát a rab herceggel.

- Nini, hát te is itt vagy? - bámult rája. - Ej, de jó, hogy 
ezt az ajtót elfelejtették bezárni! Nézzük meg csak a 
másikat is!

Hát a másik ajtó is kinyílt. A szoba sarkában ott törte 
az ijedség a német grófot, se holt, se eleven nem volt, 
csak akkor tért magához, mikor Zsigmond megbiztatta:

- Ne félj, szolgám, úgy nézem, nem is vagyunk mi itt 
foglyok!

A nagy puszta termekben, a kongó folyosókon, az 
üres várudvarban egy lelket se találtak. Hanem a kony-
hában megtalálták a szakácsot, aki valami rettenete-
sen nagy tortát gömbölygetett a sütődeszkán. Nem sok 
ügyet vetett a látogatókra, s nagyon foghegyről vála-
szolt, mikor a király azt kérdezte tőle, hogy ki őrzi őket 
ebben a záratlan tömlöcben.

- Hát kit-kit a saját becsülete. Engem ez a nagy bo-
lond torta, ni, mert már ki se férek tőle az ajtón.

No, a Zsigmond rabtársainak se kellett egyéb! Sza-
ladtak a várkapura: hát nyitva volt az is! El is nyargaltak 
úgy, hogy csak futtukban kiabáltak vissza Zsigmond-
nak: tartson velük ő is!

- Nekem nem lehet - csóválta a fejét a rab király. - 
Engem őriz a becsületem. 

Tisztelnem kell azt a népet, amelyik még akkor is bízik 
a királyában, mikor fogollyá teszi.

S amit mondott, állta is Zsigmond király. Harminc na-
pig nem lépte át a páprádi vár nyitott kapuját. Igaz, 
hogy akkor vállukon vitték ki a magyar urak. Azt mond-
ták, meg kell becsülni azt a királyt, aki nemzete ítéletét 
még akkor is tiszteletben tartja, mikor az rabbá teszi őt.
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Az alábbi gyomaendrődi civil 
szervezetek köszönik az eddigi jó-
indulatot mindazoknak, akik adó-
juk 1%-ával korábban is támogat-
ták alapítványukat, egyesületüket. 
Remélik és kérik, az ez évi támo-
gatást is.

Endrődi Szent Imre Egy-
házközségért Közhasznú Ala-
pítvány, célja az egyházi temetők 
karbantartása, újra megnyitásuk-
kal kapcsolatos költségek fedezé-
se, a templom belső felújításának 
támogatása.

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

sület, célja a hagyományok ápolá-
sa, az elszármazottakkal való kap-
csolattartás.

Adószám: 19182030-1-04.
Élet Másokért Közhasznú 

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

Adószám: 18384215-1-04
Honismereti Alapítvány, cél-

ja a helyi hagyományok megőrzé-
se, publikálása, az Endrődi Füze-
tek, stb.

Adószám:19056274-1-04
Hittel a Holnap Ifjúságáért 

Alapítvány, célja a Szent Gellért 
Katolikus Iskola támogatása. 

Adószám:18372276-1-04
C u k o r b e t e g e k 

Gyomaendrődi Klubja, célja a 
cukorbetegek oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Kiemelkedően Közhasznú Egye-
sület célja az élet és vagyon védel-
me városunkban és környékén.

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

célja a zeneiskola hangszerállo-
mányának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04
Gyomaendrődi Városi 

Sportegyesület, célja a helyi ifjú-
sági és labdarúgó sport támoga-
tása.

Adószám: 18370827-1-04.
Öregszőlői Gyermekekért 

Alapítvány, célja a külterületen 
felnövő hátrányos helyzetű gyer-
mekek közép és felsőfokú tanul-
mányainak támogatása.

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

pítvány célja az óvodás gyerme-
kek kirándulásainak támogatása, 
az óvodai felszerelések színvona-
lának javítása.

Adószám: 18379778-1-04

Kincs Az Életed Köz-
hasznú Alapítvány, célja a 
Gyomaendrődön fogyatékkal élők 
segítése, a Gondozási Központ ez 
irányú tevékenységének támoga-
tása, felszereléseinek javítása. 

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

hasznú Alapítvány, célja a Sza-
badság úti és a Fő út 85 sz. alat-
ti óvodák gyermekeinek tanulá-
si, játszási feltételeinek jobbítása, 
az óvodák tárgyi feltételeinek ja-
vítása.

Adószám: 18386248-1-04  
Templárius Alapítvány tá-

mogatja a „Segítsünk a rászoru-
ló gyermekeken!” jótékony célú 
adakozást.  (Új székhely: 5502 
Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 
5.)

Adószám: 18856617-1-04
Gyomaendrődi Mentőala-

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

Adószám: 18376713-1-04

Rózsahegyi Iskola 
alapítványai:

A Rózsahegyi Iskola Diák-
jaiért Alapítvány az iskola tanu-
lóinak és tanulóközösségeinek tá-
mogatására szolgál. (Tanulmányi 
versenyek nevezési díja, útiköltsé-
ge, nyelvvizsga díjak, tanulmányi 
kirándulások, kulturális tevékeny-
ségek, rendezvények.) Az alapít-
vány közreműködésével készült 
el a Hősök terén és a ligetben lévő 
játszótér.

Adószám: 18390162-1-04
Dr. Farkas János Tanulmá-

nyi Ösztöndíj Alapítvány 
Célja a közép- és felsőfokú is-

kolákban tanuló diákok támoga-
tása. Jelenleg több, mint 2 millió 
Ft alaptőke kamataival rendelke-
zik a kuratórium.

Adószám: 19062255-1-04
A Rózsahegyi Kálmán Diák-

sport Egyesület az iskolában fo-
lyó sporttevékenységet támogatja. 

A befolyó tagdíjakból, pályá-
zati forrásból sporteszközöket, 
felszereléseket vásárolunk, illetve 
a nevezési díjakat, útiköltséget fi-
nanszírozzuk. 

Iskolánk kiváló sporteredmé-
nyei többek között az egyesület tá-
mogatásának köszönhetők.

Adószám: 18387139-1-04

Köszönet az 1%-ért!Amit Isten egybekötött....

2009. január 3-án Barta Péter és Vasti Viviane Fonseca kötött 
házasságot az endrődi templomban. Szeretetüket és életüket 

kísérje Isten áldása egy életen át!

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mobil: 06 20 451 1944
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Irodalmi oldalunkon mutatkozik be Valuska Sára, gyomai 
gimnazista, akinek a közelmúltban jelent meg első regénye, a 
Frésylla. Vele találkozhat február 5-én (a korábbi időponttól el-
térően) az OMart közönsége. Szeretettel várja, várjuk az érdek-
lődőket, a fantasy irodalom kedvelőit.

Nehéz magamról beszélni úgy, 
hogy ne csak általános közhelye-
ket mondjak. Ezért találtam ki ezt 
az enciklopédia-formát, amelyben 
néhány címszóban foglalom össze 
a számomra fontos dolgokat.

Angol:
Immár nyolc éve tanulom ezt az 
idegen nyelvet. Nagyon élvezem, 
remélem, hamarosan nyelvvizsgát 
is szerzek. Olyan jól akarom tud-
ni, hogy eredetiben olvashassam 
az angol nyelvű kedvenceimet, és 
majd a későbbiekben regényt is 
tudjak írni angolul.

Barátság:
Úgy gondolom, a barátság nagyon 

fontos dolog. Az ember életében lenniük kell olyanoknak, akikre 
mindig számíthat. Barátok nélkül nem is élet az élet. A könyvem 
szereplőit a barátság köti össze, és akármi történjék is, összetartanak.

Fantasy:
Én azokat a teremtett világokat szeretem, amelyek nincsenek tele 
mindenféle szörnyekkel. Riasztóbbnak tartom az emberekben rejlő 
gonoszság megjelenését.

Filmek:
Szeretek filmeket nézni. Mint a könyveknél, itt is sok minden érde-
kel: a vígjátékoktól az akciófilmeken keresztül a romantikus és lélek-
tani filmekig mindenre vevő vagyok. Kedvenceim a végtelen hosz-
szú történetek: A Gyűrűk Ura és a Star Wars. Öcsémmel együtt be-
téve tudjuk a szövegüket.

Internet:
Mindennapi életünket az Internet hálózza be, így természetesen 
én is a felhasználók közé tartozom: böngészek, levelezek. Időnként 
azonban elcsábulok, és a neten található játékokkal szórakozom. De 
az interneten töltött időm nagy részében keresek, mostanában pél-
dául fantasy-írók után kutatok. Az internet segítségével a könyve-
met is tudom reklámozni a honlapomon keresztül (valuskasara.van.
hu).

Írás:
Ha leülök a számítógép elé, akkor írok. Így szinte mindig írok. Nem 
kell ihletre várnom a regényírás közben. Bármikor elkezdem, bármi-
kor folytatom, bármikor belehelyezkedem az általam teremtett vi-
lágba.

Iskola:
Idén kezdtem meg tanulmányaimat a Kner Imre Gimnáziumban 
a nyelvi előkészítő osztályban. Heti 12 órában tanuljuk az idegen 

Magam-enciklopédia Valuska Sáritól

nyelvet, aminek kifejezetten örülök.
Tisztában vagyok azzal, hogy még rengeteget kell tanulnom azért, 
hogy író legyek. Azt is tudom, hogy csak az írásból manapság nem 
lehet megélni, így biztosan lesz majd valamilyen polgári foglalkozá-
som, amiért szintén tanulnom kell.

Könyvek:
Mindig is könyvek között éltem. Azóta, hogy megtanultam olvas-
ni, már nem csak nézegettem őket, hanem megismertem a tartalmu-
kat is. Alapvetően minden műfajú és stílusú könyvet kedvelek. Mi-
után kiolvasok egyet, rá kell döbbennem, mennyi olvasnivaló vár 
még rám.

Könyvtár:
Mivel otthon rengeteg könyvünk van, olvasnivalót ritkán veszek ki 
a könyvtárból. De ha olyan témának szeretnék utánanézni, amiről 
itthon nincs könyv, és az interneten sem találok megfelelő informá-
ciókat, akkor indulok a könyvtárba, hogy ott keressek anyagot. Az-
óta még izgalmasabb a könyvtár, mióta tudom, hogy a könyvem a 
V26-os jelzésnél található. (A gimnázium könyvtárában legalább-
is ott szerepel.)

Kritika:
Kritikusan szemlélem magam. Ezért, azt hiszem, az a típus vagyok, 
aki jól bírja a kritikát. A könyvemmel kapcsolatban is örömmel vá-
rom a véleményeket, hiszen ezek építőek lehetnek a további mun-
kámban.

Mese:
Imádom a meséket, ahol mindig a jó győz, a gonosz meg elnyeri 
méltó büntetését. Bár a valóság nem ilyen, mégis van bennük vala-
mi, ami megérinti a lelket. Nekem is van néhány mesém, remélem, 
egyszer csokorba fűzhetem őket, s rajtuk keresztül talán én is meg-
érinthetem az olvasók lelkét.

Példaképek:
Az írói példaképem Tolkien, aki megalkotott egy csodálatos világot, 
aminek eddig még nem akadt párja. Christopher Paolini, az Eragon 
szerzője pedig erőt adott, hisz ha ő tudott írni tizenhat évesen egy re-
mek fantasyt, akkor nekem miért ne sikerülne. Mellettük mindenkit 
tisztelek, akinek önerőből sikerül megvalósítania legnagyobb álmát.

Szabadidő:
Igazából nincs szabadidőm. Amikor nem tanulok, akkor írok. Egész 
nyáron a regényemen dolgoztam. A Somlóra azért úgy másztam fel, 
hogy nem volt nálam a laptopom, de – bevallom – nem volt messze 
akkor sem tőlem. Mostanában kevesebb időm van olvasni.

Számítógép:
Számomra a számítógép elengedhetetlen eszköz, hiszen ezen írok. 
Úgy vélem, így sokkal átláthatóbban tudom kezelni a dolgaimat.

Osztálytársak:
A felsős osztályomat nagyon szerettem, az utolsó együtt töltött 
évünkben nagyon összeszoktunk. Azóta is tartjuk a kapcsolatot. Az 
új osztályom is jó kis csapat, barátok vagyunk mind. Szerintem ez 
az, ami igazán jó osztállyá tesz egy közösséget.

Tervek:
A közeli tervem, hogy jól teljesítsek ebben a tanévben, és hogy 
befejezzem a Száva Evans-trilógia második részét. Aztán szeretnék 
franciául is tanulni. Öt év múlva az érettségi után a Szegedi Egye-
tem bölcsészkarán szeretnék továbbtanulni. Még a középiskola alatt 
befejezem a trilógiát.

Vár:
Mindig is szerettem a várakat, vonzott az a múlt, amit azok képvi-
selnek. Érdekel, hogyan nézhettek ki fénykorukban, milyen lehe-
tett bennük az élet. A tolkieni világ valamilyen módon ezt adja át 
az olvasóknak, talán ezért is szeretem annyira ezt a történetet. A vá-
rak világának hangulatát a saját regényemben is próbáltam megje-
leníteni.
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Február
Almás palacsinta

Hámozott almát vékony szeletre vágunk, és kevés vízben puhára főzzük. 
Hagyjuk elfőni a levét, ekkor cukrot és őrölt fahéjat adunk hozzá és mixerrel 
simára dolgozzuk. Apró darabokra tört diót és kevés mézet adunk hozzá és ezzel 
töltjük meg a palacsintákat. Háromszögre hajtva tesszük tányérra, porcukorral 
meghintve tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

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

Szeretettel emlékezünk:
Hegedűs József 1878-1953 és neje Dávid Mária 1884-1943
Gyermekeik:

 - Mária (1905-1988) férje Varjú Máté
 - Imre (1908-1976) feleség D. Tímár Mária
 - Lajos (1910-2006) feleség Gyebnár Veronika
 - József (1912-1981) feleség Fülöp Etelka

Fényképalbum

 - Gergely (1914-2001) feleség Kurilla Etelka
 - Teréz (1919-1994) férj Vaszkó Elek
 - Erzsébet Viktória (1921-1955) férj Hegedűs Gergely
 - Eszter (1924-1996) férj Polányi Tamás
 - Etelka Jusztina (1926-2009) férj Almási Gyárfás

1 kép: A polyákhalmi tanya udvarán, 1940-es évek eleje 
(balról jobbra): Jusztina, a szülők, Teréz és Eszter

2. kép: Mise után Polyákhalmon, 1950-es évek eleje
Felnőttek: (balról jobbra) Hegedűs Lajosné, Vaszkó Elek, 
Hegedűs Lajos, Vaszkó Elekné, id. Hegedűs József, ifj. 
Hegedűs József, Polányi Tamásné, Varjú Máténé, Hegedűs 
Gergelyné, Varjú Máté

gyerekek (balról jobbra) Hegedűs Zoltán, Vaszkó Mária 
(Árvai Lajosné), Hanyecz Lenke (Varjú Lászlóné), Hegedűs 
Gergely, Varjú Eszter (Tímár Istvánné)

Ízes Ízek



VÁROSUNK2009. február 19

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.

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 érte-
kezletek, konferenciák, találkozók 
rendezése mérsékelt árakon lehetsé-
ges 160 fő befogadásáig. Az étterem 
speciális kívánság szerinti menü elké-
szítését is vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bé-
relhető óránként 1.800-forintért.

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

Műanyag ajtók, 
ablakok, 
téli kertek

Németh Nyílászárógyártó 
és Forgalmazó Kft.

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

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

ALMÁSI GYÁRFÁSNÉ HEGEDŰS 
ETELKA, aki Endrődön a Polányi M. utcá-
ban élt, 82 évesen január 8-án rövid beteg-
ség után elhunyt. Gyászolja: fia és családja

BÚZA BÉLA SÁNDOR, aki Hunya, Ki-
nizsi u. 26. sz. alatt élt, 65 éves korában tü-
relemmel viselt betegség után megtért Égi 
Urához. Gyászolják: testvére, sógora, ke-
resztlánya férje, rokonok, ismerősök

CSERENYECZ VINCÉNÉ HEGEDŰS 
MÁRIA, aki Gyomán élt, január 8-án hosz-
szabb betegség után 84 évesen elhunyt. 
Gyászolja: gondozója, testvére és családja 

GYEBNÁR TERÉZ, aki Endrődön a 
Rózsakert Idősek Otthonában élt, január 

18-án hosszú betegség után elhunyt. Gyá-
szolják: rokonai és a Rózsakert Otthon dol-
gozói és lakóközössége

HANYECZ ISTVÁNNÉ SZABÓ MÁ-
RIA, aki Hunya, Kossuth u. 8. sz. alatt élt, 
68 éves korában elköltözött az élők sorából. 
gyászolják: gyermekei, unokái, rokonai, is-
merősei

HATÁRSZÉLI DEZSŐ volt hunyai la-
kos, aki Kondoros, Deák Ferenc u. 76. 
szám alatt élt, 80 éves korában az Égi Hazá-
ba költözött. Gyászolják: felsége, gyerme-
kei, unokái és a rokonság

MOLNÁR JÓZSEFNÉ /HANYECZ 
MÁTÉNÉ/ BALOGH ILONA volt endrődi 
(csejti), majd kaposvári lakos, életének 90. 
évében 2009. január 14-én otthonában el-
hunyt. Temetése a kaposvári Keleti temető 
kápolnájában volt. Gyászolja: Veje: Tímár 
Mihály, unokái: Kati, Ági és családjuk

OLÁH FRIGYESNÉ ALMÁSI JUSZTI-
NA, aki Endrődön a Ridegvároson élt, ja-
nuár 4-én 79 évesen rövid betegség után el-
hunyt. Gyászolja: fia, mennye, unokái és a 
rokonság

PARÓCZAI VENDEL, aki Hunya, Vö-
rösmarty u. 14. sz. alatt élt, 80 éves korában 
megtért Teremtőjéhez. gyászolják: leánya, 
veje, menye, unokái és Gizi néni

PÁLYI IMRE, aki Endrődön élt, január 
4-én 77 éves korában rövid betegség után 
váratlanul elhunyt. Gyászolja: a családja 

RONCSEK MIKLÓS, aki Endrődön élt, 
január 2-án 88 évesen rövid, súlyos beteg-
ség után elhunyt.

Gyászolja: felesége, fia, unokái és roko-
nai

RAFAEL JENŐ, aki Endrődön, a Va-
dász u. 3. szám alatt élt hosszú súlyos be-
tegség után 68 évesen elhunyt. Gyászolják: 

a családja

SZABÓ KATALIN, aki Endrődön a Se-
lyem u. 33. alatt élt december 24-én 87 éve-
sen hosszú betegség után elhunyt. Gyászol-
ja: családja 

SZMOLA IMRÉNÉ DÁVID ILONA, 
aki Hunya, Alkotmány u. 6. szám alatt élt, 
88 éves korában szentségekkel megerősítve 
elköltözött az Örökkévalóságba. Gyászolja: 
testvére, rokonai és családja

†
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
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Kedves vásárlóim!
Februári ajánlataim:

•	 kandallók, szenes kályhák, füstcsövek
•	 olajradiátorok,	hősugárzók
•	 festékáruk: zománc, olaj falfestékek
•	 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	sző-
nyegek

•	 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.

Gyomaendrőd galambászai 
ismételten kitettek magukért

46. alkalommal rendeztek országos galambkiállítást városunk-
ban. A kiállításon 1630 galambot, közel 250 baromfit és különbö-
ző nyúlfajtákat vonultattak fel a tenyésztők. A kétnapos rendez-
vény minden elfogultság nélkül is sikeres, hisz a tenyésztői ver-
seny  összesített pontszám alapján 573 ponttal TÍMÁR VINCE 
gyomaendrődi tenyésztő nyerte.

Mindamellett, hogy a szépszámú vendégsereg gyönyörű King 
galambokat látott, ami Magyarországon a legismertebb és a legna-
gyobb tenyésztési kultúrával bír, az Amerikai Óriásposta, a Fodros 
Fekete Öreg Kakas vagy az Oroszlánfejű Tarka Nyúl látványa is él-
ményszámba ment.

A kiállítás - ami tenyésztőknek verseny, a közönségnek kikap-
csolódás és szórakozás - összességében emberi kapcsolatok kialakí-
tását is szolgálja.

Szerkesztőségünk további sikereket kíván a V243. Galamb- és 
Kisállattenyésztő Egyesület valamennyi tagjának és kitartást a 47. 
gyomaendrődi kiállításhoz.

 ORSZÁGOS GALAMB- ÉS BAROMFIKIÁLLÍTÁS


