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A tartalomból:

A decemberi ünnepkör eseményei a 
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános 

Iskolában - 20. oldal
A gyerekek keresik a csengőkön a nevüket

Karácsonyi koncert 
az endrődi templomban - 13. oldal

Karácsonyváró december hónapunk 
igen mozgalmas a legtöbb család és a 
legtöbb ember életében. Miközben vár-
juk a kisded Jézus születését, le kell zár-
nunk az esztendőt, és fel kell készülnünk 
az új évre. Sokféle tennivalónk van ezek-
ben a napokban, hetekben. Karácsonyi 
ünnepségek iskolákban, óvodákban, in-
tézményekben és emellett az ajándékok 
megvásárlása, hogy aztán Szentestén a 
családi tűzhely melegénél ünnepeljük a 
szeretet ünnepét. Majd néhány nap és 
búcsút mondunk az óévnek, és várjuk a 
sikeresnek ígérkező új esztendőt. 

Természetesen ilyenkor számvetést 
kell tennünk, értékelni kell, mit tettünk 
helyesen min szükséges a jövőben ja-
vítani, milyen új célokat kell kitűznünk 
magunk elé. Városunk elmúlt évét most 
csak röviden kívánom értékelni. Épül-
tek utak, tovább folyik a belvízmente-
sítő program, több pályázatunk volt si-
keres. Megalakult a Tűzoltó Köztestület, 
biztonságosabbá téve életünket. Jelen-
tős fejlesztések voltak az Ipari Parkban, 
ahol egy helyi vállalkozás épített kor-
szerű üzemcsarnokot. Aztán sok szép 
rendezvény volt városunkban, de he-
lyi együtteseink testvérvárosainkban 
és a Csabai Kolbászfesztiválon is bemu-
tatkoztak. Igen fontosak kulturális érté-
keink, de a sport területén is sok kiváló 
eredmény született.

Milyen céllal vágunk a 2009-es év-
nek?

A kormány megszorító intézkedései 
továbbra sem hagynak alább, és arra sem 
gondolhatunk, hogy Gyomaendrődöt 
elkerüli a pénzügyi válság. Saját erőink-
ben bízhatunk, ezért a jövőben önkor-
mányzati koordinációval a helyi gazda-
sági szereplőknek nagyobb összefogá-
sára van szüksége. Hamarosan és rövid 
időn belül dönteni kell a fürdőfejlesztés-
ről, változatlan cél az Ipari Park továb-
bi fejlesztése, természetesen a belvíz-

mentesítő programot is folytatjuk, de 
gondolkodunk egy korszerű öntözésfej-
lesztésről is. Már kevés a burkolatlan út, 
ezért ezek számát tovább csökkentjük.

Városi céljaink eléréséhez kérem 
Gyomaendrőd polgárainak hatékony 
együttműködését és végül kívánok min-
denkinek boldog, szerencsés és sike-
rekben gazdag új esztendőt Székács 
József verssoraival.

„Áldd meg, ó Szent, kezdetét az évnek, 
Áldd meg folytát, áldd meg végzetét, 
Áldd meg a hont és a honnak atyját, 
És a honnak minden gyermekét; 
Adj vigasztalást a könnyezőnek, 
Éber lelket a gyönyörködőnek, 
Adj reményt a józan bajvívónak, 
Célhoz érést a bölcsen futónak.”

   Várfi András 
    polgármester

Boldog Új Esztendőt!

Karácsony 2008 - 12. oldal
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Egégszégügyi fórum

A Városi Egészségügyi Intézmény szervezésében 2009. janu-
ár 30-án, pénteken 17 órától lakossági fórum lesz, a Katona Jó-
zsef Művelődési Központban (Gyomaendrőd, Kossuth út 9.). 

Az egészségügyi dolgozókon kívül más területen tevékeny-
kedő közalkalmazottakat, és minden érdeklődőt várunk!

A fórum felkért házigazdája Várfi András polgármester úr.

Meghívott vendégek:
Dr. Cser Ágnes jogász, az Egészségügyi Dolgozók Demokra-

tikus Szakszervezetének Elnöke
Dr. Domokos László közgazdász, országgyűlési képviselő, 

Békés Megyei Képviselő-testület Elnöke
Iványi László tiszteletbeli kanonok, plébános
Sípos Tas Töhötöm református lelkész, esperes

Fő témánk: a megváltozott gazdasági helyzet, hogyan hathat 
a népegészségügyre?

Tisztelettel várom Önöket!
Dr. Torma Éva

igazgató főorvos

Író-olvasó találkozó

2008. január 30-án az OMart könyvesboltban író-olvasó 
találkozó lesz Valuska Sára gyomai gimnazistával. Könyve, a 
Frésylla már kapható. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők.

Minden támogatónknak és segítőnknek áldásos, boldog új 
évet kívánunk!

A Szent Imre Egyházközségért 
Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

MEGEMLÉKEZÉS

A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerte az országban 
megemlékezést tartott a négy évvel ezelőtt tragikusan végződött 
kettős állampolgárságról szóló népszavazásról, amikor a magyar 
a magyar ellen fordult. Magyarország lakossága megtagadta az 
elszakított területeken élő nemzettestvéreitől a magyar állam-
polgárságot és ezzel megerősítette a trianoni szégyenteljes sors-
döntést. A Jobbik Magyarországért Mozgalom gyomaendrődi 
alapszervezete és a Magyar Gárda Mozgalom helyi képvise-
lői valamint a tisztelt megjelentek gyertyagyújtással emlékez-
tek az ,,Újkori Gyász” napjára a Szabadság téren. A megemlé-
kezők közül Turi Sándor a MAGYA GÁRDA tagja kért bocsá-
natot a megtévesztett, magyar állampolgárok és a félrevezetett 
gyomaendrődiek nevében, mert sajnos Gyomaendrődön a négy 
évvel ezelőtt 3315 leadott érvényes szavazatokból 1851 szava-
zó nemmel szavazott, és a lakosság többsége nem is élt állam-
polgári jogával.

ÚJ ESPERES A SZARVASI ESPERESI KERÜLET ÉLÉN

A Szarvasi Esperesség élére Ondavay Tibor mezőtúri plébá-
nost, pápai prelátust nevezte ki esperesnek Dr. Kiss-Rigó László 
megyéspüspök. Szurovecz Vince békésszentandrási plébánost, 
pápai káplánt kinevezte főesperesnek a Békési Főesperesség élé-
re egyúttal megbízva őt ideiglenesen az Orosházi Esperesség es-
peresi teendőinek ellátásával. 

Az ősz folyamán változott az esperesi kerület határa is. A 
Szarvasi Espereskerülethez kapcsolta a főpásztor a nagyszénási 
és szeghalmi plébániákat is.

Kis Bálint Általános Iskola tagintézménye a
Százszorszép Óvoda Jótékonysági Bálja 

a Bowling Treff Étteremben

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is nagyon sikeres és ferge-
teges hangulatú volt a november 8-án megrendezett jótékonysá-
gi bálunk. Az óvodába járó gyermekek nevében köszönjük a szü-
lői munkaközösség és a szülők áldozatos munkáját, mellyel hoz-
zájárultak a sikerhez.

Továbbá köszönjük mindazon vállalkozók és magánszemé-
lyek támogatását, akik óvodavacsoránkat tombolatárggyal vagy 
anyagi és egyéb juttatásokkal segítették: 

Bela Imréné, Berill Zálog és Ékszerüzlet, Bottlik Judit Élel-
miszerbolt, Bowling Treff Étterem felszolgálói és szakácsai, 
CM-méteráru, Color-Shop Papírbolt, Csempe és Csillár Szalon, 
Csontosné Udvari Melinda, DIADEM Gyógyszertár, Díszhal és 
Kisállatkereskedés, Erika fodrászat, 

Farkas Máté – Gazdabolt, Flamingó Virágbolt, Földesi Zol-
tán, Fülöp István, 

Gombkötő Csaba, Gyógyház, Határ Győző Könyvtár, Kala-
máris Papírbolt, Kner Nyomda, Koloh Judit, Köszl Mónika, La-
kásfelszerelés és ajándékbolt, Lehoczki József, 

MÁGUS-COMP, Makra Győzőné – 300 Ft-os bolt, Margó Vi-
rágbolt, Németh Dezső, Róza Kft., 

Rozi Élelmiszerbolt, Sebők Kft., Sikér Kft., Szárított Raklap 
Kft., 

Tandi Gyöngyi – Tolnai Katalin- Família Üzletház, Telepolc, 
Tóth Imre, Tóthné Lapatinszki Zsuzsanna, Török Sándor – 
Euronics, Uhrin Attiláné – Ruházati bolt, 

Újlaky Szabolcs – Melódia Üzletház, Várfi András, Yucca Vi-
rágbolt.

Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete

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

A decemberi hónap sem telt el eseménytelenül a Képviselő-testület 
számára, hiszen több alkalommal és két helyszínen is ülésezett. A térsé-
gi társulás együttes ülésére 2008. december 16-án került sor a Rózsakert 
Idősek Otthonában.

Megvitatták, majd elfogadták a társuláshoz tartozó intézmények 2008. 
évi költségvetésének módosítását. Erre többek között azért volt szükség, 
mert a pályázatokon nyert pénzösszegek beépítésre kerültek, valamint vál-
toztak a különböző pénzalapokból meghatározott feladatra juttatott pénz-
eszközök költségvetései is.

Mraucsik Lajosné a Városi Gondozási Központ vezetője elkészítette és 
a fenntartó elé terjesztette beszámolóját a 2007/2008-as évekről.

A beszámolóból nem csak az elvégzett feladatokat ismerhettük meg, 
hanem betekintést engedett a jövő terveibe is. 

- E szerint 2009. évtől a város 001-es körzetében (Öregszőlő körze-
te) és Hunya község tanyáin élő lakosok részére beindul a tanyagondno-
ki szolgáltatás. 

- A Fő úton lévő 2. számú Idősek Klubja nem felel meg az ÁNTSZ 
szakhatóság elvárásainak, ezért a fenntartóval közösen keresi a megoldást 
egy másik épület kijelölésére.

- Tervezik az Őszikék Idősek Otthonában egy modern mosókonyha 
kialakítását.

- Magtárlaposon lévő ingatlan reményeik szerint felújításra kerülhet 
pályázati pénzből a fogyatékkal élők számára.

Megvitatásra, valamint elfogadásra került az önkormányzat által fenn-
tartott általános iskolák tanulóinak beíratáshoz elengedhetetlen körzet-
határok kijelölése is. Erre azért volt szükség, mert az Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzés cselekvési tervébe be kellett építeni az új körzethatárokat, 
amely a HHH tanulók egyenletes elosztását hivatott koordinálni az intéz-
mények között.

2008. december 18-i ülés szokatlan módon kezdődött, mivel egy ked-
ves meghívásnak tett eleget a Képviselő-testület. A Selyem úti óvoda ve-
zetője, Szabó Istvánné invitálására részt vehettünk egy szívet melengető, 
nagycsoportos óvodások által előadott Betlehemes játékon, majd közösen 
meggyújtottuk az ünnepi gyertyát. 

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendelet módosítása

A Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése elfogadta a víz és csatorna-
díjak 2009. évtől érvényes „Díjképzési Szabályzatát,” majd a megfelelő fó-
rumok elé terjesztette azt. 

Ennek alapján a díjak a következőképpen változnak 2009. évben
1. Táblázat

Megnevezés 2008 évi nettó díj 
(Ft)

2009-ben fizetendő 
díjak

Alapdíj
Lakossági 520 520

Nem lakossági 787 787
Ivóvíz díj
Hatósági 221, 80 240. 10

Önkormányzati 184, 30 198. 80
Lakossági 121, 40 129. 80

Csatorna díj
Hatósági 247, 50 311. 10

Önkormányzati 221, 80 278, 70
lakossági 155, 10 190, 00

Három változat közül választhatott a Képviselő-testület. A lehetséges 
ajánlatok közül azt fogadta el, amelyik az egyenletesebb teherviselést szol-
gálhatja.

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosítása

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. január 1-től hulladékszál-
lítási közszolgáltatást tart fenn. 

Mivel a 2009. évi hulladékszállítás, valamint megsemmisítés beleke-
rülési költsége is várhatóan változni fog, így a fizetendő díjtétel összege az 
alábbi táblázat szerint fog alakulni:

Közszolgáltatási díj január 1-től
2. Táblázat

Edényzet típusa Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
80 liter 170

110, 120 liter 230
240 liter 340

Határ Győző sírjának gondozása

1994. évben Gyomaendrőd díszpolgári címet adományozott Határ 
Győzőnek, városunk szülöttének, majd halála után, ez év őszén a városi 
könyvtár felvette a nevét is. A gyomaendrődi Határ Győző Könyvtár veze-
tője az intézmény nevében felajánlotta, hogy vállalják Határ Győző buda-
pesti Farkasréti temetőben lévő sírjának a felkeresését, valamint évi rend-
szerességgel elvégzik a sír körüli gondozási munkákat is. 

Az ezzel járó költségeket a könyvtár saját költségvetésén belül gazdál-
kodja ki, illetve a sír-gondozási munkákat a könyvtárosok fogják elvégez-
ni.

Katona József Művelődési Központ működtetése

Megyeriné Csapó Ildikó Kulturális Vállalkozó működteti 2009. január 
31-ig a Katona József Művelődési Központot.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. február 1-től nem kí-
vánja vállalkozásba kiadni sem a tevékenységet, sem az épületet, mert a 
következő elképzelés fogalmazódott meg annak kihasználásával kapcso-
latban: Az önkormányzat költségvetési intézményeként, és a városi könyv-
tár épületbeli áthelyezésével, de külön költségvetéssel működtetné a két 
intézményt. Jelenleg a művelődési házban lévő egyesületek, civil szerveze-
tek továbbra is kapnának lehetőséget a működésre. 

Az intézmény vezetőjének kinevezéséről egy későbbi időpontban szü-
letik majd döntés.

Pályázati kiírás a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 
igazgatói állására

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatójának magasabb ve-
zetői megbízatása 2009. augusztus 15-én lejár. Mivel a pályázati eljárás le-
folytatása több hónapot vesz igénybe, a Képviselő-testület kiírja a pályáza-
tot az igazgatói állásra. A megbízás öt tanévre szól majd, 2009. augusztus 
16-tól 2014. augusztus 15-ig.

Piacrendezési, mérlegelési tevékenység tartós bérbeadás útján történő 
üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálása

Egy korábbi testületi ülés határozott a pályázat kiírásáról, mivel a je-
lenlegi bérlő szerződése rövidesen le fog járni. Kettő pályázat érkezett 
a megadott határidőre. Egyik, a jelenleg még bérleti jogviszonnyal bíró 
Markt Platz Egyéni Cég, illetve Oskó Sándor. A bíráló bizottság formai, 
illetve tartalmi hiányosságok miatt nem tudta elfogadni egyik pályázatot 
sem, ezért úgy határozott, hogy mindkettőt eredménytelennek nyilvánítja. 
Az érvényben lévő rendelet értelmében 2009 áprilisáig, (az újabb pályázat 
lebonyolításáig) a jelenlegi bérlő üzemeltetheti azt. A Markt Platz Egyéni 
Cég ügyvezetője ezekkel a feltételekkel nem tudta vállalni a működtetést 
arra hivatkozva, hogy a téli időszak nem jövedelmez annyit, hogy érdemes 
legyen az üzemeltetést folytatni. A Képviselő-testület megvitatta, majd úgy 
határozott, hogy a pályázat lezárásáig az önkormányzat a parkgondozással 
megbízott Kft-jével fogja elvégeztetni az adódó feladatokat.

Autóbuszjárat beindításának igénye

Gyomaendrőd Nagylaposon élők részéről igényként merült fel, hogy 
autóbuszjárat közlekedjen a településrészek között. 

Az önkormányzat megkereste az üzemeltetést végző céget, aki az aláb-
bi ajánlatot adta:

„Minden szerdán és szombaton 11-12 óra között indítana járatokat a 
vasútállomásról Nagylaposra.

 Vasútállomás  10: 45
 Szabadság térről 10: 50
 Endrőd Gazdabolt 11: 00
 Nagylaposról vissza 11: 20
 Endrődről MÁV Áll.11: 40”

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a kihasználtság felmérésére 
próbajáratot indít. A járat költségeit egy hónapos időtartamra az üzemel-
tető vállalta fel.

Kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének 
elősegítésére címmel pályázat benyújtása

Az Egészségügyi Minisztérium pályázatot írt ki népegészségügyi szű-
rések elősegítésére. Célja: a lakossági szűrővizsgálatok arányának javítása, 
a vizsgálatokhoz való hozzáférés növelése. A pályázat vissza nem téríten-
dő támogatás formájában nyerhető el. Az előkészítő munkában, (ÁNTSZ, 
Mammográfiai Szűrőállomás) illetve eredményes pályázat esetében a le-
bonyolítás megszervezésében Dr. Torma Éva főorvosasszony vállalt sze-
repet. 

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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Klinghammer Miklós
áldozópap - 1888-1918

A 2008. no-
vemberi számunk-
ban írtunk már a 
Klinghammer házas-
párról, akik Endrődön 
közkedvelt tanítók 
voltak. Lapzárta után 
fényképeket is kap-
runk róluk, melyeket 
most közzé teszünk.

Volt a család-
nak egy pap tag-
ja is (egész ponto-
san Klinghammer 
Miklós és Lász-
ló tetvérek voltak). 
Miklósnak a neve ott 
áll az endrődi temp-
lom falán elhelyezett 
endrődi papok em-
léktábláján. Most róla 
emlékezünk meg.

Klinghammer Miklós 1888. november 5-én született 
Endrődön. 

1911. június 29-én szentelik pappá.
1911. Segédlelkész Selymesilosván majd Orosházán.
1912. Segédlelkész Békésszentandráson.
1913. Zilahi, majd debreceni segédlelkész.
1914. Váradolaszi segédlelkész.
1914 nyarán Szarvasra kerül segédlelkésznek. Itt megbeteg-

szik, és háromhetes betegség után 1918. január 30-án meghal.

Esperesi vizit alkalmából, 1915. június 14-én ezt jegyezték le 
róla:

A beszédeire gondosan készül. Kötelességének készségesen 
eleget tesz. Papi magánélete kifogás alá nem esik. Szeret olvasni 
és tanulni. Főnökével szemben előzékeny. Élete egyházias.

Haláláról püspöke így emlékezett meg az Egyházmegyei Kör-
levélben:

„Klinghammer Miklós szarvasi segédlelkész f. évi január hó 
30-án épületes megnyugvással viselt néhány heti súlyos beteg-
ségben, hagymázban, életének a 30., áldozópapságának a 7. 
évében a szentségek ájtatos felvétele után az igazak halálával az 
örök hazába költözött. Egyházmegyénk azon fiatal generatiojából 
való volt, akiket én szenteltem Krisztus titkainak a sáfárává, meg-
felelt főpásztori és atyai várakozásomnak, az Úr Jézus buzgó szol-
gája volt, a híven teljesített szent kötelességben találta őt a ha-

lál fullánkja, beteget vigasztalt és a jó Isten az ő önfeláldozó lel-
két hívta magához.

Nagyvárad, 1918. január 30 
Gróf Széchenyi Miklós püspök”

A korabeli gyászjelentésén ez áll:

†
A szarvasi róm. kat. hitközség és alulírottak fájdalommal tu-

datjuk, hogy Istennek hűséges szolgája és a jó fiú és testvér

Klinghammer Miklós

Nagyvárad egyházmegyei áldozópap, szarvasi segédlelkész 
életének 30., papságának 7. évében 3 heti szenvedés után a be-
tegek szentségével megerősíttetett lelkét 1918. január 30-án de. 
9 órakor Teremtőjének visszaadta.

Aki a papi méltóságra meghívta, s akinek lelkiismeretes szol-
gája volt, adja meg lelkének a százszoros jutalmat, mit szolgái-
nak megígért.

Földi maradványait Endrődre a szülői házhoz szállítva, a 
szarvasvégi temetőben fogjuk a gyászháznál február 1-én du. fél 
3 órakor tartandó beszentelés után földi nyugvóhelyének átadni.

Az engesztelő szentmiseáldozat Endrődön február 1-jén, Szar-
vason pedig 4-én de. 8 órakor lesz érette bemutatva.

Szarvas–Endrőd, 1918. január 30.

Szarvasi róm. kat. hitközség

Klinghammer Ferenc
Hornok Rozália szülei

Mariska
férj. Hunya Vilmosné

Magdolna
férj. K. Katona Andorné

Róza
férj. Ugrai Józsefné

László
Szidi
Béla 

testvérei

Hunya Vilmos
K. Katona Andor

Ugrai József
sógorai

Hunya Mariska
K. Katona János
K. Katona Bandi
K. Katona Feri

testvérei gyermekei

Klinghammert László és 
felesége, Szabó Eszter tanítók

novemberi számunkban írtunk 
róluk a Klinghammer házaspár 

címmel
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Wesselényi sportnap

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Diáksportkörének veze-
tősége már 4 éve sikeresen pályázik a Wesselényi Sport Közalapít-
vány által kiírt pályázatra. A nyert pénzösszegből minden évben vá-
rosi sportnapot rendez a sportegyesület. A programokat két lelkes 
tanító néni; Hornokné Lapatinszki Gizella és Csapóné Papp Zsuzsa 
szervezte meg. Erre a rendezvényre a város valamennyi általános is-
kolája meghívást kapott.

A Varga Lajos Városi Sportcsarnokban délelőtt sorversenyekre 
került sor, amelyek a gyerekek ügyességét, rátermettségét, gyorsasá-
gát tették próbára.

Ezzel párhuzamosan pedig a Liget fürdőben úszóversenyek zaj-
lottak.

Az eredményhirdetés előtt iskolánk kiváló tornászcsapata tartott 
bemutatót. 

Majd az alsós kisdiákok közös énekléssel és táncbemutatóval 
kedveskedtek a jelenlévőknek.

Később jó hangulatú tanár-diák röplabdamérkőzést láthatott a 
közönség. A sportnap kézilabda-mérkőzésekkel zárult.

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda sportolóinak eredményei:

Versenyszámok: mellúszás 50 m, gyorsúszás 50 m
Értékelés: évfolyamonként és nemenként

Mellúszás: I. helyezettek:  Ágoston Dorottya 5. b
    Zrubec Réka 6. c
Tóth Ágnes 7. b
Sabján Nóra 8. b
Lapatinszki Zoltán 6. b
Tótka Sándor 8. d

                  II. helyezettek: Illés Veronika 5. b
                                           Csulák Anett 6a
                                           Orosz Evelin 7. b
                                           Kruchió Attila 5. b
                                           Gönczfalvi Balázs 6. c

                   III: helyezettek: Lakatos Nóra 5. b
                                             Kéri Virág 8. b
                                             Ágoston Kata 8. c
                                             Erdei Kristóf 7. b
                                              Gellai Tamás 8.b

Gyorsúszás: I helyezettek: Hanyecz Gitta 5.a
                                           Csatári Zsófia 6. b
                                            Tóth Ágnes 7. b
                                             Kéri Virág 8. b
                                             Kovács Krisztián 5. b
                                             Tótka Sándor 8. d

                    II. helyezettek: Illés Veronika 5. b
                                             Csulák Anett 6. a
                                             Sabján Nóra 8. b
                                             Csatári Bence 6. b
                                             Erdei Kristóf 7. b
                                             Gellai Tamás 8. b

                      III. helyezettek: Pápai Petra 5. b
                                                Virág Andrea 6. c
                                                Ágoston Kata 8. c
                                                Lapatinszki Sándor 7. b

Kézilabda-mérkőzések eredményei:

helyezett: Köröstarcsa
helyezett Gyomaendrőd – Kis Bálint Ált. Isk. és Óvoda
Dévaványa – Ványai Ambrus Általános Iskola

Gólkirálynő: Hunya Gréta  / Kis Bálint Ált. Isk. és Óvoda/
Legjobb kapus: Zsilinszky Éva / Kis Bálint Ált. Isk. és Óvoda/

Ügyes kezek délutánja

A Kis Bálint Általános Iskolában és Óvodában már sokéves ha-
gyományra tekint vissza az a foglalkozás, amikor a tanárok és ta-
nítványaik együtt „ügyeskednek”, karácsonyi díszeket, ajándékokat, 
meglepetéseket készítenek.

Így történt ez most is. Szebbnél szebb díszek születtek, a gyere-
kek ötleteinek semmi sem szabott határt. Lelkesen készítették sze-
retteiknek a karácsonyi ajándékokat.

Az idén új „akcióval” frissítették a délutánt, a csereberével! Az 
elkészített tárgyakat, ajándékokat tetszés szerint egymás között el-
cserélhették a gyerekek!

* * *

Hagyományos ételek

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda egészségnevelési prog-
ramjának november havi feladataként hagyományos ételeket kellett 
az osztályoknak készíteniük.

A gyerekek – osztályfőnökeik irányításával – finomabbnál fino-
mabb ételekkel kápráztatták el az iskola tanárait és tanulóit.

* * *
Országos eredmény

Budapesten 2008. december 14-én az Arany János Országos Ta-
nulmányi Versenyen Szonda Lili 5. b osztályos tanuló 4. helyezést 
ért el. Felkészítő nevelői: Gordos Zsuzsanna és Hunya Jolán tanár-
nők.



VÁROSUNK 2009. január6

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

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

JANUÁRI ÜNNEPEK
  1. csütörtök:  Szűz Mária, Isten Anyja, ÚJÉV
  2. péntek:  Nagy Szent Vazul, Nazianzi Szent Gergely
  4. vasárnap:  Vízkereszt
  7. szerda:  Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
11. vasárnap:  Urunk megkeresztelkedése
13. kedd:  Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító
15. csütörtök:  Remete Szent Pál
17. szombat:  Szent Antal apát
18. vasárnap:  Évközi 2. vasárnap
20. kedd:  Boldog Özséb áldozópap
21. szerda:  Szent Ágnes szűz, vértanú
22. csütörtök:  Szent Vince diakónus, vértanú
24. szombat:  Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
25. vasárnap:  Évközi 3. vasárnap
26. hétfő:  Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök
27. kedd:  Merici Szent Angéla szűz
28. szerda:  Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
31. szombat:  Bosco Szent János áldozópap

Adventben két adventi ládika utazott 
körbe az Egyházmegyében. Az egyes plé-
bániákon adventi üzeneteket lehetett elhe-
lyezni bele, a többi plébánia hívei számá-
ra.

Az egyik ládika Gyomaendrődön is 
járt, a Szent Gellért Iskolában. Ennek az 
1. számú ládikának a tartalmát most köz-
re adjuk kedves Olvasóinknak.

Láda 1.

Jézus Szíve Templom 
Békéscsaba-Erzsébethely

Az idei adventben legyen több a figyelem 
egymásra, minden egyes emberre, aki körü-
löttünk él, minden egyes családra, közösség-
re. Ha csak egy napra legalább, vagy csak egy 
órára, de forduljunk oda Istenhez, mert Ő 
mindennap szól hozzánk, hallgassuk az üze-
netét, figyeljük szavát.

Kedves testvér, gondold végig egy napod, 
hogy mire és mennyi időt szánsz,majd gon-
dold át, hogy mennyi jutott Istenre? Mennyi 
volt ebből a kérés és mennyi a hálaadás? Szánj 
időt hálaadásra, arra, hogy megköszönd a ke-
gyelmeket, amiket kapsz, adj hálát családo-
dért, barátaidért, a közösségért, a plébániáért 
és annak minden tagjáért.

Mi azt üzenjük mindenkinek, hogy imád-
kozzunk egymásért, hogy Krisztus nyája ösz-
szetartson és gyarapodjon létszámban, hit-
ben, szeretetben, bölcsességben!

2008. november 30.

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda - Gyomaendrőd

Mi azt üzenjük, és egyben kérjük kedves 
testvéreinket, imádkozzanak értünk magyar 
fiatalokért, hogy Isten szeretetében kitartó és 
hitben példamutató tagjai legyünk magyar 
egyházunknak.

Mindenkinek áldott, szép Karácsonyt!
2008. december 3.

Szarvasi plébánia

Manapság sok az anyagi lehetőségek mi-
att elkeseredett, panaszkodó ember, akinek 
az a nagy gondja, hogy alig költhet karácso-
nyi ajándékokra. Gyakran mi, keresztények is 
ebbe a hibába esünk, hogy túlságosan is elő-
térbe helyezzük az anyagiakat. Olyan üze-
netet fogalmaznánk meg, ami ennek a hibá-
nak elkerülésére buzdít a mostani, válság súj-
totta világban is, amikor sokak számára ko-
moly gondot okoz még a mindennapi megél-
hetés is.

Jusson eszünkbe az az evangéliumi rész, 
amely így kezdődik: „Ne aggodalmaskodja-
tok a holnap miatt…”(Mt 6,34)

És fontoljuk meg, mire készülünk Advent-
ben, mit - illetve Kit – várunk Karácsonykor.

Pilinszky János gondolatával toldjuk meg:
„Aki valóban tud várni, abban megszüle-

tik az a mélységes türelem, amely szépségé-
ben ás jelentésében semmivel sem kevesebb 
annál, amire vár.”

Szeretettel: a szarvasi hívek
2008. december 4.

Szent Márton Plébánia - Kunszentmárton
Szent Pál éve van. Egyházunkban addig 

nem lehet igazi Istenhez térés, megújulás, 
amíg a hívek egyénileg nem térnek meg, Sa-
ulhoz hasonlóan. El kell hagynunk a világias 
gondolkodásmódot és életvitelt. Meg kell tisz-
tulnia egyházunknak. 

Szűz Mária Medugorjében imát és böjtöt 
sürget. Csak ez lehet az alapja a keresztény-
ség megújulásának, amelyet a Szentlélek visz 
végbe.

A mi feladatunk az lehet, mint kereszte-
lő Szent Jánosé: „Készítsétek el az Úr útját, te-
gyétek egyenessé ösvényeit.” (Mk 1,3)

Testvéri szeretettel: a Szeretetláng közös-
ség.

2008. december 5.

Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia - 
Csongrád

Egyházközségünk valamennyi tagja Is-
tentől azt kéri, hogy családok békében és sze-

retetben tudjanak ünnepelni, észrevegyék az 
igazi Ajándékot. Ő adjon erőt, hogy ne csak 
ünnepeltetni, hanem ünnepelni is tudjunk. 
Megszülessen városainkban, családjainkban, 
szívünkben.

Adjon mindnyájunknak érző szívet, hogy 
élni, éltetni és munkálkodni tudjunk az Úrért, 
mert mi új eget és új földet várunk!

Janes Zoltán plébános
2008. december 6.

Szentesi Plébániákról 
Advent II. vasárnapján

Istenem a kirakatok is most már kará-
csonyt hirdetik. Szinte kiabálnak, de nem 
imádkoznak és nem Téged várnak.

Uram Jézusom, mi csak Téged várunk. 
Add, hogy lelkünk ne istálló legyen, amit ne-
ked felkínálunk, Szeretet legyen a meghívá-
som, bűnbánatom a takarításom, imádság a 
társalgásom. Mindennap másképpen várlak, 
de mindenkiben Téged akarlak látni.

Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó 
örömödet megtapasztalhassuk lelkünkben.

A szentesi hívek
2008.12.07.

Hódmezővásárhelyi Plébániák

Az adventi idő alkalmat ad arra, hogy fel-
figyeljünk a körülöttünk lévő világra, amely 
nem mindig fájdalom és zökkenőmentes. 
Mária és József is fájdalmak közepette készül-
tek Jézus születésére, mégis a nehézségekben 
megmaradtak ők ketten, egymás iránti szere-
tetben. Tették a dolgukat, amire Isten elhívta 
őket. Ha nehézségek idején a családban és kö-
zösségeinkben megmaradunk egymás iránti 
türelemben, erőt nyerünk és meg tudjuk ol-
dani azokat. Kérjük és kívánjuk az egyház-
községeinkben élők számára, hogy lélekben 
megújulva, őszinte szeretettel, odafigyelve 
tudjunk közeledni egymáshoz ebben a szép, 
de nehézségekkel teli időszakban is.

A vásárhelyi és székkutasi hívek István, 
Béla, Lajos és Vilmos atyákkal

2008. december 8.

Adventi üzenetek

JANUÁRI MISEREND
Endrőd

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

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Január 11-én és 25-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 16 órakor, hétfőn reggel 8-kor.

Szombaton 16 órakor vasárnapi előesti mise. 
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Orosházi Plébánia

Az adventi készületünk karácsonykor tel-
jesedik be, amikor az Isten egyetlen Fiát aján-
dékozza a bűnös, problémákkal teli világnak!

Wass Albert versét idézve szeretnénk 
megfogalmazni üzenetünket, és kívánságain-
kat az adventi időben karácsonyra várva!

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!

Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok fel lelketek,
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőbe elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig nem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már isten szekere.

Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele, 
az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyújt felénk,
mesetükröt, a keze.

Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,

tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!

Tagadjátok…? Restellitek…?
Elfordulnak fejeitek…?
Megvakultak szemeitek…?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek…?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek…?

Akkor bizony rútak vagytok,
szegények és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is , szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!

Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.

A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak is gondja van
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellől, nyomtalan.

(Wass Albert – Karácsonyi versek II)

Szent Imre Plébánia - Kunágota

Mi itt Kunágotán emlékeinkkel készü-
lünk az ünnepre. A legutóbbi advent óta Is-
ten sokmindennel gazdagította életünket, 
sok imára válaszolt, növelve hitünket, erősít-
ve reményünket. Ezeket a megtapasztalásokat 
megköszönve töltjük az adventet, tudatosítva, 
hogy Annak születésnapját készülünk megül-
ni, Aki ezt a gazdagságot a szívünkbe helyez-
te. Így lesz egészen személyes az adventi ké-
szület és új a Karácsony ünnepe.

Adjon Isten nekünk éber emlékezetet, 
hogy köztünk, bennünk való munkálkodása 
ne legyen észrevétlen, hanem felismerve keze 
nyomát, új hála kéljen szívünkben, s ez az ér-
zés tegye még békésebbé, boldogabbá a Kará-
csonyt az Egyházmegye minden ünneplő kö-
zössége, lakója számára!

Kunágotai hívek
2008. december 8. - Szeplőtelen Foganta-

tás ünnepe

Adventi üzenet: Újkígyósi Plébánia

Karácsony ünnepe felé haladva, amellett, 
hogy külsőleg készülünk a nagy ünnepre, lel-
kileg is igyekeznünk kell készülődni. Az aláb-
bi kis vers találóan magába foglalja, hogy ad-
venti készületünk hogyan válhat építővé, iga-
zivá: a bűnbánat által, az isteni Gondvise-
lésbe vetett bizalom által, - s legfőképp azál-
tal, ha lelkünk ténylegesen vágyódik az Isten 
után, - aki a Betlehemi gyermek alakjában ér-
kezik közénk.

Minden advent
Ürögdi Ferenc

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr  a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
igy kellene – s igy élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Egyházmegyénk minden papja és híve 
számára kívánjuk, hogy mindezek által ben-
sőséges, meghitt Advent és békés, áldott Ka-
rácsony legyen osztályrészük!

Az újkígyósiak

Gyulai Plébánia

„Az egyházi év –híven isteni tartalmához 
– nem egyszerű utánzata a természet gyönyö-
rű körforgásának, hanem előképe a tiszta sze-
retetbe öltözött új teremtésnek, kifejezője az 
isteni megtestesülés véghetetlen intimitásá-

nak.”
Pilinszky János szavaival kívánunk min-

den – Krisztus végső eljövetelében hivő – ke-
resztény közösségnek, megtisztító, hajna-
li fénnyel reményt keltő, áldott ünnepvárást!

Betyó Bence 6. osztályos tanuló üzenete
(Karácsonyi János 

Katolikus Általános Iskola, Gyula)

Urunk, várunk rád!
Életünk üres nélküled.
Önmagunk nem tudjuk gazdaggá tenni 
sem a világot, sem önmagunkat.
Jöjj Urunk,
és töltsd be ürességünket: 
jöjj emelj föl minket, 
reménytelenségünket oszlasd el,
fáradságunkban adj erőt,
bizonytalanságunkban adj célt nekünk!
Sötétségünkben ragyogj föl, 
add, hogy megláthassuk fényességedet, 
add, hogy életünk megújuljon 
és igaz emberekként szolgálhassunk Téged!
Urunk, várunk rád!
Eljöveteled fényt hoz a világnak.
Rajtad keresztül megismerhetjük az Istent,
általad testvérnek fogadhatunk el 
minden embert.
Életünk várakozásának végén 
ragyogj fel nekünk, Urunk!
Jöjj el Urunk, Jézus!

Advent üzenete a számomra a szeretet-
ben növekedni, minél jobban megismerni Is-
tent, és keresni, várakozni eljövetelére és szol-
gálni Őt.

Betyó Bence, Gyula
2008. december 12.

Páduai Szent Antal 
Békéscsabai Belvárosi Plébánia

Mit jelent ajándékozni?
Adni valamit, tanújelét adni, hogy áldoza-

tomra méltó az a másik.
Uram! Bocsájtsd meg, hogy a mi karácso-

nyunk ajándékaink csere-beréje, és eszünkbe 
sem jut a Te ajándékod: a Fiad.

Uram! Adj nekünk keskeny ösvényt, hogy 
mi, az Egyház tagjai összekapaszkodva egyre 
közelebb érjünk Hozzád.

„Szeretet áradjon köztünk, Szeretet gyúl-
jon bennünk, Szeretet töltsön el minket, add 
ezt nekünk Urunk. Had legyünk testvéri szív-
vel mindnyájan egyek Benned!”

Tótkomlós – Szent István plébánia

IZAJÁS 7 11-14.
Acháznak szól az Úr: „Kérj jelet Istentől”. 

„Nem kérek”. - volt a válasz. Izajás mondja: 
„Istentől jön a jel”.

Mi kérjünk, és kérünk, Imádkozzunk Is-
tenhez hazánkért és vezetőiért, mert most is 
Istentől jön a megoldás.

Ajándék a hunyai egyházközségnek

Tímár Elek monori lakos, volt hunyai hí-
vünk, a hunyai egyházközségnek ajándékoz-
ta hunyai szántóföldjét.

Köszönjük, Isten fizessen meg minden 
jótéteményt!



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT FÁBIÁN pápa
Ünnepe: január 20.

+Róma, 250. január 20. 

236-ban a vér-
tanú Anterus 
pápa utódaként 
került Péter szé-
kére. A római 
egyház papja volt, 
a hagyomány sze-
rint Rómában is 
született. Korán 
kitűnt a vértanúk 
iránti tiszteleté-
vel és a katakom-
bák körüli szolgá-
lataival. Nem egy 
vértanút ő teme-
tett el. 

C é z á r e a i 
Euszébiosz be-
széli el, hogyan 
történt Fábi-
án megválasztá-
sa. Anterus ha-
lála után össze-
gyűltek a róma-
iak, hogy pápát 
válasszanak, de 

nem találtak alkalmas embert. Fábián pap a barátaival vi-
dékről tért haza, s amikor megtudta, hogy éppen választás 
van, bement a gyűlésre. Korábban senki nem gondolt arra, 
hogy ő legyen a pápa, mikor azonban elvegyült a válasz-
tók között, hirtelen egy galamb szállt le és a fejére telepe-
dett. A jelenlévők isteni jelként fogadták, és megválasztot-
ták pápának.

Pápasága az üldözések közti, aránylag békés időszak-
ra esett. Így nyílt alkalma arra, hogy megszervezze a római 
egyház közigazgatását. A politikailag tizennégy kerületre 
tagolt várost Fábián pápa hét egyházi kerületre osztotta, s 
mindegyik élére egy fődiakónust állított, akiknek a hívek 
gondozására kellett felügyelniük. A betegek, özvegyek és 
árvák gondozása, a temetők és a liturgiával kapcsolatos te-
endők tartoztak hozzájuk. Külön figyelmet szentelt a kata-
kombáknak: sok vértanú sírját rendbe hozatta.

Az afrikai egyház vitáiba is beleavatkozott annyiban, 
hogy az eretnekségbe tévedt Privatus püspököt megfosz-
totta hivatalától. Egy zsinatot is összehívott, amely ítélke-
zett Origenész művei felett.

A hagyomány azt mondja, hogy ő hozatta Rómába Szar-
dínia szigetéről Pontianus pápa maradványait, és Gallia 
első hét térítő püspökét szintén ő indította útnak. 

Lehet, hogy a hagyomány adatai nem egészen pontosak, 
annyi azonban kétségtelen, hogy Decius császár nem néz-
te jó szemmel a tevékeny és építő pápát. Szent Ciprián sze-
rint egyszer kijelentette, hogy szívesebben látna a biroda-
lom területén egy trónkövetelő vetélytársat, mint Rómában 
Fábián püspököt. Valóban elhangzott-e ez a kijelentés, nem 
tudjuk, de hogy a császárnak útjában volt, abból is látszik, 
hogy a 250-ben kiadott üldözési rendelet első áldozatai kö-
zött Fábián pápa is vértanú lett. 

Január 20-án ölték meg, és a Callistus - katakombában 
temették el. 1969-ig együtt ünnepeltük Szent Sebestyén 
vértanúval, mivel azonban az ősi liturgikus könyvek külön 
orációval emlékeznek rájuk, 1969 óta ismét külön van az 
ünnepük. 

A római keresztények, élükön Fábián pápával ilyen le-
velet küldtek Karthagóba, ahol Szent Ciprián volt a püs-

pök: „Az egyház szilárdan áll a hitben, jóllehet néhányan 
félelmükben - előkelőségüket féltve vagy egyszerűen em-
beri okok miatt - meginogtak. Elkülönültek tőlünk, de mi 
nem hagytuk magukra, hanem arra intjük és buzdítjuk 
őket, hogy tartsanak bűnbánatot, s így bocsánatot nyerhet-
nek Tőle, aki ezt adhatja. Nem akarjuk, hogy általunk is el-
hagyatva még rosszabbá váljanak. Lássátok tehát, testvé-
rek, hogy nektek is így kell tennetek. Ha meginogván meg 
is tagadják némelyek a hitüket, buzdítástokkal térítsétek 
meg őket, hogy ha újra vallatásra fogják őket, megvallják 
hitüket... Üdvözletüket küldik a bilincsben lévő testvérek 
és papok, s az egész egyház, mely aggódva törődik mind-
azokkal, akik segítségül hívják az Úr nevét. De kérjük, ti is 
emlékezzetek meg rólunk.”

Mikor pedig Ciprián püspök hírét vette, hogy Fábián 
vértanú lett, így írt a rómaiaknak: ,,Amikor bizonytalan hí-
rek jártak felénk jó társam (Fábián pápa) elköltözéséről, és 
a hallottakról nem lehetett megbizonyosodni, Crementius 
diakónus meghozta leveleteket, melyben elmondtátok di-
csőséges halálát. Olvasván nagy öröm töltött el, hogy jó 
kormányzását ilyen dicsőséges vég koronázta meg. Annak 
is örvendek, hogy emlékezetét ily jeles tanúsággal veszi-
tek körül, s így általatok mi is példát kapunk a hitben és 
az erényekben. Mert amennyire veszedelmes és káros kö-
vetői számára az elöljáró bukása, oly hasznos és üdvös, ha 
egy püspök a hitbeli szilárdság példáját adja testvéreinek.”
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Reneszánsz hónap iskolánkban
2008 a reneszánsz éve. A XV. század elején új művészeti stílus 

indult  útjára Firenzéből. A reneszánsz jelentése: újjászületés. A fel-
sősök történelemórán, rajzórán hallottak már a korról, voltak is-
mereteik. Nekünk alsósoknak el kellett gondolkoznunk, vajon ho-
gyan közelítsünk a reneszánszhoz. Mátyás király volt az, kinek ne-
vét minden osztályban hallották már a gyerekek. A reneszánsz ha-
zánkban Mátyás udvarában honosodott meg. A reneszánsz művé-
szetet a király minden területen támogatta.

Kondorné Timár Erzsébet igazgatóhelyettes asszonytól olyan 
feladatokat kaptak a gyermekek, amelyek szorosan kapcsolódtak az 
uralkodóhoz.

Három területen lehetett a meghirdetett versenyre jelentkezni.
1. Reneszánsz kori vár tervezése, építése papírból, vagy bármi-

lyen más anyagból.
2. Részlet rajzolása egy Mátyás mondából.
3. Monda előadása, melynek a király a főszereplője.

A várépítés minden osztály fantáziáját megmozgatta. Nagy buz-
galommal folyt a munka a rajzórákon és a délutáni foglalkozáso-
kon. Mind a négy vár nagyon jól sikerült, így az osztályok egy- egy 
társasjátékot kaptak kitartó munkájukért.

A sok esztétikusan elkészített rajz közül nehéz volt a zsűrinek 
választani. Külön értékelték az 1-2. osztályosok munkáit. A követ-
kező tanulók rajzai tetszettek legjobban a zsűritagoknak.

1-2. osztály
1. helyezett: Fasola Martin
2.                 Kereki László
3.                 Bene Boglárka

3-4. osztály
1. helyezett: Szurovecz Erik
2.                  Gellai Bernadett
3.                  Kmetykó Csaba
                     Forgács Laura
Külön díjat kapott Oláh Evelin és Dajkó Adrienn közös mun-

kája.
A Mátyás mondák elmondása előtt nagy volt az izgalom a me-

sélő gyerekek között. Mindannyian szinte hibátlanul megtanulták a 
mondákat, bátran kiálltak a közönség és a zsűri elé.

Lukács László igazgató úr, Kondorné Tímár Erzsébet igazga-
tóhelyettes asszony valamint két szülő - Giriczné Farkas Judit és 
Gellai Andrea - voltak a zsűritagok, akiknek feladták a leckét a sze-
replők. A nagyon szoros versenyben a következőképpen alakult a 
sorrend.

1-2. osztályosok
1. helyezett: Neibort Tibor
2.                  Bene Boglárka
3.                  Giricz Bettina
                     Csernyeczki  Liliána

3-4. osztályosok
1. helyezett: Dajkó Adrienn
2.                   Oláh Evelin
3.                   Vági Kíra

Mivel a várépítésbe szinte minden gyermek, a rajzolásba és me-
sélésbe 35- 40 alsós nevezett be, a reneszánsz hónap meghirdetése 
sikeres volt iskolánkban.

2008. december 2.                                       Molnárné Majoros Katalin

* * *

Iskolánk angolt tanuló gyermekei közül tizenhárman jelentkez-
tek a MOZAIK négy fordulós tanulmányi versenyére, melynek első 
fordulóján mindnyájan sikeresen továbbjutottak.

Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda életéből



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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A hunyai öreg temetőben megtaláltam sírját: „Kovács Johakim 
élt kilencven évet”. Élete alkonyán már a II. Világháború után kelet-
kezett a traktor című nótája.

„Az oroszok bejövetele után írta azt Kakas bácsi, már szövetke-
zet volt. Mert nem értették akkor az emberek ezt a változást, mint 
ahogy mondja is, hogy a traktor nem trágyázza a földet.”1

„A traktor

Dallam: Juhászlegény, szegény juhászlegény…

Egy öreg ló felsóhajt magába,
Mért nem fognak minket most a hámba,
Itt a szántás, vetésnek ideje,
Mégse fognak minket az ekébe.

Ott egy ember felült az ekére,
Se ostor, se gyeplő nincs kezébe,
Egy kereket forgat erre, arra,
Utána meg hasad a barázda.

Ló barátim már régen hallottam,
Még akkor két éves csikó voltam,
Hogy valami traktort készítenek,
Ezután azzal szántják a földet.

Itt a traktor szánt már minden felé,
A ló értéke halad lefelé,
Soh se lesz már nekünk becsületünk,
Akár mennyi kukoricát eszünk.

Mert a gazdák már úgy gondolkoznak,
Had pihenjenek ezek a lovak,
Etessétek, hizlaljátok jól meg,
Majd a virsli úgy fizet érte meg.

Ló barátim mi lesz akkor vélünk,
Ha ilyen sok kukoricát eszünk,
Disznó módra hizlalnak bennünket,
Azután eladnak a virslisnek.

Bőrünket viszik majd a bőrgyárba,
Had legyen a parasztnak csizmája,
A húsunkból virslit készítenek,
Amit Pesten az urak megesznek.

Csontunkat a cukorgyárba viszik,
Abból a finom cukrot készítik,
A Hangyákba szerte-széjjel hordják,
És a kisasszonyok szopogatják.

Farkunk meg a kefegyárba kerül,
Abból meszelő és kefe készül,
A gyomrunkból hurkát készítenek,
Amit majd a proletárok esznek.

Ló barátim az-az egy vígasztal,
Útszéli ároknál szebb az asztal,
Mert a virsli az asztalra kerül,
A cukor meg a teába merül.

De ezelőtt, ha egy ló megdöglött,
Azzal tovább senki sem törődött,
A tetemét lökték az árokba,
Juhászkutyáknak lett martaléka.

Gazdám mi lesz, ha elkopik csizmád,
Traktor bőrből nem csinálnak csizmát,
Mi lesz veled, üssön meg a guta,
Mezítláb jársz, mint a többi kutya.

1  Goda Jánosné közlése 2005.

A virsliből te úgy sem ehetel,
Mert olyan helyre te nem mehetel,
Mert ahol a virsliket fogyasztják,
Parasztot onnan könnyen kidobják.

A cukor meg nem parasztnak való,
Néked az avas szalonna is jó,
Hisz te úgy sem szereted a cukrot,
Edd meg te a tehén hulladékot.

Szobádat sem tudod kimeszelni,
Mert meszelőt sehol nem fogsz kapni,
Hisz a traktornak csak addig lesz farka,
Még a sofőr oda fönn ül rajta.

Nem mondom a hurkából ehetel,
De azért te nagyon megfizetel,
Ha nem fizetsz, nem eszel ló hurkát,
Edd meg hát a hibás disznó orrát.

Hozzád fordulok most kedves gazdám,
Örökségül fogadd a tarisznyám,
A traktoron használd a szemedre,
A barázdát jobban látod vele.

Már engemet tovább nem kínozol,
Mert ezután csak traktorral szántol,
Szamarat vegyél majd a vásárba,
Mert szamárnak szamár a barátja.”

Összegezve: A hírversfaragók, históriások, népi költők környeze-
tük színes egyéniségei. Legendás alakok az általában nincstelen, sze-
gény sorsú nótafák, kocsmai muzsikusok vagy valamilyen testi fogya-
tékkal a falu jóindulatából élő mesemondók, rímfaragók. A korszak 
naív művészei a szó legtisztább értelmében. Kodályt idézve: „A mű-
vész nem él légüres térben, hanem emberek társaságában. Azt érzi, 
gondolja, amit milliók, neki csak jobban sikerül kifejezni… Mindenütt 
van egy-két vezető énekes, nótafa, akit egy sereg utánzó követ. Elta-
nulják dalait, előadásmódját, esetleg modorosságait.”2 

A folklórkutatás perifériáján lévő témába, a XX. században megjele-
nő félnépi rímfaragók körébe is érdemes bepillantanunk. A XX. század 
közepén a paraszti társadalom dekadenciába kényszerül. A „trianoni 
sokk”, a változó életvitel, a bomló falusi társadalom és a modernitás 
félelemmel és visszás érzésekkel tölti el a „falusi népet”. Ennek az ér-
zésnek a hiteles tükörképét találjuk a falusi rímfaragók, nótákat fabriká-
ló kocsmai zenészek repertoárjában. Kakas bácsi Hunyán, Bálint Ist-
ván Endrődön, Kádár Ferenc Dévaványán, hogy csak a legismerteb-
beket említsem; a dalok, mesék, balladák kifogyhatatlan kútfői voltak, 
ki-ki tehetségéhez mérten. Ma is élnek közöttünk kortársaik, akik a kö-
zösség érzékeny rezdüléseit kifejezik egy-egy anekdotával, adomával, 
pár soros gúnydallal. 
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A hunyai versfaragó III. (Kakas bácsi nótái)



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Az 1848. március 15-i forradalom, 
majd az azt követő szabadságharc rö-
vid másfél esztendeje alatt Gyomán is 
történtek „ellentmondásos események”, 
egyénenkénti megnyilvánulásokban, kö-
zösségek részéről történt akciókban jó 
és rossz értelembe véve is. Ezek közül 
idézünk néhányat az alábbiakban.

„1848. Márczius 26-ik napján tartatott 
egyházi gyűlís alkalmával Helybéli Taní-
tó HEGEDŰS János midőn az egész Ma-
gyar Haza felvirulását nyilvánító öröm ün-
nepét tartaná a’lakosság nevezetessen 
az egész Város népe a’Templom elébe 
vólt gyülekezve a’felolvasandó megyei 
végzések meghallgatására hol a’nemzeti 
jelszó; TESTVÉRISÉG, EGYENLŐSÉG 
és SZABADSÁG úgy a’rend és békes-
ség üdvös szavai el hangzottak, azok ép-
pen akkor az egész népség nemzeti ér-
zelmükbe plántálandók a’nevezett taní-
tó könnyelműleg boros fővel, magavise-
letével többszöri illetlen felszóllalásával 
mint a’végzést fel olvasó tisztelt egyéne-
ket, mint a hallgató közönséget zavarta 
nem csak, hanem elébb nemzeti érzés-
ből mellére tűzött Nemzeti Szalagot le-
tépvén a’népség előtt sárba tapodta, s 
egyes szavával a nagy szerű nemzeti 
egyetértés és haladás már már nyilvános 
jeleit kétségessé tenni, s a’nép között el-
lenkező véleményt terjeszteni akart, vé-
geztetett;

- E tette illető tanítónak itt kemé-

nyen megrovatik és miután pedig e na-
gyobb szerűnek láttatik úgy hogy e he-
lyen az előljáróság nem akarja azt elin-
tézni, Nagy Tiszteletű Esperes úrnak elő 
terjesztés végett azonnal fel jelentetik.”

/A 19. sz. végéig mindig a templom 
előtt, a városháza felőli oldalon össze-
gyűlt lakosok előtt olvastak fel minden 
fontos közérdekű közleményt. Ennek a 
valamiféle folytatása volt a minden va-
sárnapi istentisztelet után a Városháza 
(Községháza) udvarán összegyűlt lako-
soknak „publikáció” (hirdetések) felolva-
sása./

„1848. Április 26-án /miután 16-án 
nagy tűzvészben leégett a templom tete-
je is/ a templom felépítésére Pestre kül-
dött – kölcsönfelvétel végett – küldöttség 
a következőkről beszámolt; VODIÁNER 
Sámuelhez /a település akkori földesurá-
hoz/ és a felelős minisztériumhoz uta-
síttattak 10.000, azaz Tízezer pengőfo-
rint kölcsönért. VODIÁNER  úgy vála-
szolt: kereskedése nagy pangásban lé-
vén nem adhat semmit. Magyar miniszté-
rium megígérte hogy ad tíz nap múlva al-
kalmas kereskedés mellett. VODIÁNER 
felvállalta a kezességet alábbi feltételek 
mellett; 1./ A Város vagy 500 hold földet 
leköt, úgy hogy 3 év múlva ha nem fize-
tik, a tízezer pengőforintot, akkor a föld 
az övé marad. 2./ Vagy pedig tíz elő kelő 
gazda minden vagyonát leköti a tízezer 

forintpengő kölcsön 
fejibe. 

Végeztetett; Az 
első feltétel azon 
okból mert az ál-
tal a népben némi 
balvélemény ger-
jedne miből ismét 
sok szomorú súrló-
dások következhet-
nének, el nem fo-
gadható. A 2. pont-
béli kezességet az 
alábbi polgárok vál-
lalták: CSAPÓ Já-
nos Bíró, SZILÁGYI 
István Törvény 
Bíró, KRUCHIÓ Jó-
zsef egyház Gond-
nok, DEBRECZENI 
András, BÍRÓ Já-
nos, BÍRÓ Pé-
ter, ERDEI Sán-
dor, OLÁH István, 
Vatai KOVÁCH Pé-
ter, HARMATI Já-
nos, GECSEI Já-
nos polgárok.” /A 

városnak, illetve a lakóközösségnek az 
önkormányzat fenntartására több ezer 
holdra menő szántója, legelője, rétje 
volt. Ebből fizették a tisztviselőket is. Ez 
a közvagyon 1948-ban államosítva lett, 
1990-ben pedig nem került vissza sem 
Gyomán, sem az ország más települése-
in sem a KÖZ tulajdonába!/

„1849. február 1-én nemes és nem-
zetes hejőpapi PIKÓ Pál úr elő adá, 
hogy korszerűnek vélné a népnek azon 
elidegeníthetetlen jogát életbe léptet-
ni mi szerént RÓLLA NÉLKÜLE ezután 
az egyházi dolgokban különösen azok-
ban, mellyek az egészet érdeklik kivévén 
a’lelkieket a nélkül, hogy leg alább kép-
viselői által a határozatban részt ne ve-
gyen semmi ne határoztassék. - Határoz-
tatott;

A Presbytérium a’nép ezen eredeti 
és elidegeníthetetlen jogát elismeri és a 
képviselőknek az egyházi dolgokbani be-
folyását a’XVIII.Cánon értelmében szí-
vesen elfogadja.” „Egyik írásomban már 
ezt a rendkívül figyelemreméltó aktust 
felidéztem, de úgy gondolom, hogy itt 
megint leírhatom, mert nincs haszon nél-
kül. Ma is bár, így lenne! Rólunk, nélkü-
lünk – hiteles képviselőnk tudomásával, 
jelenlétében – senki ne döntsön, különö-
sen nem hosszú és keserves  esztendők-
re szóló hátrányos döntéseket ne hozza-
nak megnyomorított népünkre.”

„1849. márczius 21-én terítékre ke-
rült a tanító urak panasza, miszerint a Fiú 
gyermekeket tengeri alá való szántás-
kor, Szent György napja tájékán elfogják 
az iskolától … végeztetett szülők először 
szóban figyelmeztetnek...”

„1849. márczius 21-én A két alsóbb 
fiú iskola, mellyben ugyanazon tudomá-
nyok taníttatnak, a Város két különbö-
ző részein egyik a CSÁRDA utszában /a 
mai Arany J. utca/ MÍRHÓNTÚL, másik 
az ENDRŐDI úton a KISDEDÓVÓ inté-
zet körül légyen-e czélra alkalmas épü-
letek kiszemelése végett GÁLOS Sándor 
Gondnok, SÁROSI Bálint Választmányi 
tag kineveztettek. Ezek mellé iskolai ok-
tató kert is legyen. Az Énekvezér úr /kán-
tor/ az Ekklézsia TÓTH-féle házába köl-
tözzön. Az ideiglenes iskolaház pedig is-
mét segédlelkészi lak leend. MANK Ala-
jos háza szemeltetett ki az Endrődi ol-
dalon iskolaháznak. SZABÓ Bálintnak 
a parochia felőli háza 20 lépés portával 
400 váltó frt-on megvétetett, MANK Ala-
jos ezt kéri cserébe és még 600 vfrt-ot. 

Cs. Szabó István

Válogatás a Gyomai Református Egyház írott „feljegyzéseiből” III.

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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Fiatalokról fiataloknak
Karácsony 2008

Karácsony, Szenteste - gyerekek pásztorjátéka a hunyai templomban

Gyerekek karácsonyi játéka az endrődi templomban, az éjféli mise előtt

Karácsonyváró a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola- és Óvodában
December 19-én hagyományainkhoz híven 

ismét megrendeztük Karácsonyváró műsorun-
kat. Előtte vásárunk ötleteket adott az ajándéko-
záshoz, hiszen sok gyermek- és felnőttkéz által 
készített ajándéktárgyat vásárolhattak meg ven-
dégeink, iskolásaink. Ezt követte ünnepi összeál-
lításunk, melyet Kondorné Timár Erzsébet igaz-
gatóhelyettes asszony nyitott meg. Márai Sándor 
néhány gondolatát idézte, aki szerint „ha az ün-
nep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egé-

szen… tisztálkodjál meg belülről és kívülről…fe-
lejts el mindent, ami a köznapok szertartása és 
feladata…” 

Majd elkezdődött az előadás az 1-2. osztály 
táncos-zenés számával, jelenetével. A 3-4.-es ta-
nulók Betlehemes játékot adtak elő. Ezt követ-
te a Zeneiskola bemutatkozása, Bene Boglárka, 
Kmetykó Csaba, Kereki Fanni lépett fel sikerrel. 
Németül és angolul tanuló diákjaink versmon-
dása, jelenete után Adventi naptárunk 24 abla-

ka nyílt ki egy-egy gyermek segítségével. Irodal-
mi válogatásunk középpontjában a várakozás 
állt. Oscar Wilde mesedarabjában a hetedik osz-
tály nyújtott emlékezetes alakítást. (Főbb sze-
repekben: Nagy Anna, Bella Gréta, Farkas Anna, 
Rákosfalvi Dóra.)

Lukács László igazgató úr zárta délutánun-
kat, emlékeztetve szülőket, gyermekeket a Kará-
csonykor megszülető Kisjézusra, s Vele a szívünk-
ben megszülető Szeretetre.



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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NAGYVÁRAD ÚJ MAGYAR PÜSPÖKE
Böcskei László

Nagyváradi Egyházmegyei Hatóság sajtóközleménye
Szentatyánk XVI. Benedek pápa, a mai napon, 2008. decem-

ber 23-án nagyváradi megyés püspökké, aki Tempfli József me-
gyés püspök urat követi a püspöki székben, mint Nagyvárad 82. 
püspöke Őexellenciája Böcskei László pápai prelátus, temesvá-
ri székesegyházi kanonok, általános helynök urat nevezte ki. Az 
új püspök 1965. július 11-én született és 1990. június 24-én szen-
telte pappá az egykori temesvári megyés püspök Krauter Sebes-
tyén és kinevezte titkárának. Krauter püspök nyugdíjazásakor 
az utód püspök Őexellenciája Roos Martin általános helynökévé 
nevezte ki 1999. augusztus 28-án. További intézkedésig Tempfli 
József püspök úr intézi az egyházmegye ügyeit.

* * *
Miután Tempfli József nagyváradi megyés püspök 2006-ban, 

75. életévének betöltésekor, az Egyházi Törvénykönyv előírásai-
nak eleget téve benyújtotta lemondását a püspöki hivatalról, Szent-
atyánk, XVI. Benedek pápa 2008. december 23-án, Böcskei Lász-
ló pápai prelátust, temesvári általános helynököt nevezte ki megyés 
püspöknek a nagyváradi egyházmegye élére.

Az új püspök 
1965. július 11-én 
született a Temes me-
gyei Gátalján, Böcskei 
László és Anna (szül. 
Apró) gyermekeként. 
Szülőhelyén érettsé-
gizett, teológiai ta-
nulmányait a Gyula-
fehérvári Római Ka-
tolikus Hittudomá-
nyi Főiskolán végez-
te. 1990. június 24-én 
szentelték pappá Te-
mesváron. 

Rövid ideig a te-
mesvári erzsébetvá-
rosi plébánián segéd-
lelkészként tevékeny-
kedett, majd 1991 ja-
nuárjában Kräuter 
Sebestyén megyés 
püspök titkárává ne-
vezte ki. 1999. au-
gusztus 28-tól az álta-
lános helynöki és püspöki hivatalvezetői feladatot látta el hűségesen, 
megbízhatóan, nagy hozzáértéssel és odaadással. A Székeskáptalan 
keretében a liturgia felelőse volt. 2003. január 15-én II. János Pál 
pápa a prelátusi címet adományozta neki. 

Az egyházmegye érdekében kifejtett tevékenységét a papság és 
a hívek nagyra értékelték, amiért valamennyien sajnáljuk Böcskei 
László prelátus távozását. 

Püspökké szentelésére 2009. március 7-én, szombaton de. 9.30 
órakor, a nagyváradi székesegyházban kerül sor. 

Szentatyánk által a szomszédos nagyváradi egyházmegyébe 
rendelt új püspököt imádságainkkal és jókívánságainkkal kísérjük. 
Isten oltalmazza meg őt, és ajándékozzon neki sok erőt és kegyel-
met a magasztos feladat teljesítéséhez.

Temesvár, 2008. december 23-án
+ M á r t o n,

temesvári püspök

* * *
2006. április 10-én Gyulay Endre akkori szeged-csanádi megyés-

püspök tiszteletbeli szeged-csanádi kanonokká iktatta be a Szegedi 
Dómban többek között Iványi László endrődi plébánossal.

Gyönyörű karácsonyi koncert volt az 
endrődi templomban advent 4. vasárnap-
ján, december 21-én.

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kórusa 
énekelt, Gecseiné Sárhegyi Nóra vezényle-
tével, valamint helyi művészek.

A következő zenedarabok hangzottak 
el:

Gebhardi: Glória szálljon, Bárdos La-

jos: Karácsonyi bölcsődal, Liszt Ferenc: Ave 
Maria, Velem vándorol utamon Jézus, Otto 
Fischer: Lennék bár kisharang, Gomaz: 
Romance, Taupin: D moll Adagio, Gárdo-
nyi Zsolt: Mennyből jövök most hozzátok, 
Bach: D-dór kétszólamú invenció, Chopin: 
A-moll mazurka, Parcell: Pásztor, pász-

tor, Gounod: Ave Maria, Beethoven: Hold-
fény szonáta, Doopler: Duett, Szokolay: Mi 
Atyánk, Arcadelt: Ave Maria, Young: Alle-
luja, Charpentier: Te Deum.

A koncert karácsonyi jellegét fokozta 
az is, hogy az egyik kórustag beteg gyere-
kének gyógyítására gyűjtöttünk. Köszönjük 
a zenészek közreműködését, és a koncerten 
résztvevők jóságát.

KARÁCSONYI KONCERT
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SACRAMENTUM 
Temetkezés

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

Fiókiroda: Endrőd, Endrődi u. 9.

Állandó ügyelet: 06-30/696-71-17

Gyomaendrődi emlékkertek és más emlékhelyek
A közelmúltban a városi képviselő-testület egyik ülésén felve-

tődött a használaton kívüli gyomai és endrődi temetők sorsa. Már 
foglalkoztam a Városunk című lapban ezzel a kérdéssel, fölvetve, 
hogy a szép fákkal, bokrokkal díszített temetők, amelyekben sok 
művészi és néprajzi, történeti értékű emlék is található, emlékker-
tekké: alakíthatók illetve alakítandók, amivel további romlásuk is 
megakadályozhatók, s egyszer s mind tanulságos séta helye lehet 
a város lakóinak. 

A gondolatot támogatólag fölkarolta a gyomai gyökerű Köhler 
Mihály debreceni egyetemi tanár s egyben fölajánlott egy birtoká-
ban levő nagyméretű meteoritot az egyik emlékhely díszítésére.

(Tudomásom szerint a meteorit meg is érkezett Gyomaendrődre 
s a Gyomaendrődi önkormányzat egyik ülésén a közelmúltban el-
hangzott nyilatkozat szerint azt „a kommunizmus áldozatai” 
emlékműhöz óhajtották felhasználni (ez ott állt volna, ahol ma az 
egykori gyomai árvaház, ma: általános iskola) Hősök emlékútja fe-
lőli oldalánál (szemben a 1944 gettó emléktáblájával egy csupasz 
beton pillér látható, amelyet a II. Világháború gyomai áldozatainak 
„áldozatainak” szántak).

A Képzőművészeti Lektorátus véleménye szerint azonban a 
meteorit – anyagánál fogva- erre a célra nem alkalmas. Így az em-
lékkert említett céljára sem használható, hacsak úgy nem, hogy 
jobb és bal oldalán egy- egy alkalmasabb terméskő pillérre helyez-
nék, illetve a másikra vésnék föl a temető idővel exhumált és más-
hová helyezett halottainak névsorát.(a meteorit tudomásunk a sze-
rint jelenleg a Gyomaszolg telepén található) 

Magam úgy gondoltam, hogy talán a Kató József utcai régi Re-
formátus templomi temető bejáratánál lehetne a meteoritot elhe-
lyezni: rágravírozva Papp Zsigmond gyomai képzőművész A szán-
tóvető és a halál című domborművét; erre a kőre lehetne följegyez-
ni azoknak a nevét is, akik a sütőgyár bővítéséig ebben a temető-
ben nyugodtak, de később hamvai máshová illetve ismeretlen hely-
re kerültek. Papp Zsigmond domborművének ide helyezését az is 
indokolhatja, hogy e sírkertben több szép sírszobra található egy-
más után, s ennek az útnak „Papp Zsigmond sétány” ma is a köz-
használatú neve. Papp Zsigmondról szólva még egy kérdés kíván-
kozik ide, a város kulturális emlékeinek védelmét illetően. A kép-
zőművész, festő, aki mint presbiter a gyomai református egyház-
község tevékeny tagja volt, s műalkotásaival gazdagította a gyomai 
egyházat: 1938-ban az ő tervei alapján készült a református temp-
lom műemléki értékű új orgonája, s ő tervezte és faragta a temp-
lom domborművű tölgyfa ajtóit. Egykori műhelye és művészeti ha-
gyatéka (képek, szobrok, iparművészeti értékű faragott bútorok) 
egykori, Rákóczi úti lakóházában találhatók, ahol már csak magas 
életkorú leánya, Futó Zoltánné él, súlyos betegen; őt is aggodalom-
mal foglalkoztatja, hogy mi lesz halála után édesapja értékes ha-
gyatékával. (Tudomásunk szerint a családhoz közel álló, Debrecen-
ben élő Munkácsi László dolgozik egy Papp Zsigmond monográ-
fián; eddig kb. 60 oldal készült el) és készíti Papp Zsigmond képei-
nek országos katalógusát is; megérdemelnék e munkát, hogy Papp 
Zsigmond városa is támogassa elkészültüket és megjelenésüket. 

Néhány hónapja fölvetődött, hogy a gyomai kötődésű Bay Zol-
tán gépészmérnök, aki képzőművésznek készült, és mindmáig fes-
teget, kiállítást rendezne Gyomán, ahol édesapja Bay József refor-
mátus lelkész volt. Ekkor derült ki, hogy Bay Zoltánnak atyai mes-
tere volt Papp Zsigmond a festészetben: ő látta el szakmai taná-
csokkal és élete végén festő felszerelését (festőállványát, ecseteit… 
stb. ráhagyta) Ekkor támadt az a gondolat, hogy a mester és tanít-
ványa (a ma már magas életkorú Bay Zoltán) együtt mutatkozhat-
nának be Gyomán: a Művelődési Házban vagy a Vidovszky Kép-
tárban. Bay Zoltántól tudtuk meg, hogy a közelmúltban 98 éves 
korában elhunyt kiváló gyomai fafaragó és faszobrász Juhász Sán-
dor szintén Papp Zsigmond tanítványai közé tartozott, s így még 
teljesebb és kifejezőbb lenne a kiállítás, ha a Juhász Sándor ha-
gyatékának legjobb darabjai is ott lennének a tervezett jubileumi 
gyomaendrődi kiállításon. 

A Művelődési Központ igazgatója Megyeriné Csapó Ildikó ag-
gódott a riasztó berendezés hiánya miatt, de nem zárkózott el a 
kiállítás megrendezésétől, sőt a két városrész – Gyoma és Endrőd 
– egyesülésének jövőre esedékes 25. évfordulóját különösen alkal-
masnak találta erre az alkalomra. Úgy véljük, hogy az alkalom arra 
is lehetőséget kínál, hogy esetleg külső anyagi segítséget is kapja-
nak a kiállítás megrendezéséhez, ami az évfordulót szervező bizott-
sága is melegen támogat. (Jó volna, ha mindazok, akiknek birtoká-
ban esetleg Papp Zsigmondtól származó – festmény, szobor vagy 
művészien faragott bútor van, ezt bejelentenék az évforduló szer-
vezőjénél a városházán, hogy belekerülhessenek Munkácsi László 
említett katalógusába, illetve bemutatásra kerülhessenek az emlék-
kiállításon, természetesen a tulajdonos nevének és nemes gesztusá-
nak megemlítésével.) 

Ez az évforduló még sürgetőbben veti föl Papp Zsigmond mű-
vészeti hagyatékának megőrzését. Mint volt róla szó: legközelebbi 
hozzátartozója, leánya, magas életkorú és súlyos beteg. A Rákóczi 
úti családi otthon úgy is kissé kiesik a központi forgalomból; elkép-
zelhető volna, hogy esetleg a Kossuth Lajos utcai – ma üres - refor-
mátus parókia (ahol egykor Bay Zoltán és szülei is laktak) adhatna 
otthont átmenetileg a Papp Zsigmond Emlékmúzeumnak és egy 
egyház- és várostörténeti állandó kiállításnak.

Sághy Gyula filmrendező, aki Gyoma nagyjairól is szép em-
lékalbumot adott ki („Bölcsőtől a koporsóig” címmel), s akinek 
a gyomai Kállai Ferenc színművészről, a Nemzet Színészéről ké-
szült dokumetumfilmjét éppen az évfordulón fogják városunkban 
bemutatni, fölvetette, hogy a mai Tímár Panzióban létesüljön egy 
gyomaendrődi polgári kaszinó. Más helytörténeti érdekességek 
mellett esetleg néhány Papp Zsigmond mű is helyet kaphatna itt. A 
közelgő 25. jubileumi évforduló e kérdés megoldásában is segíthet.

Sajnos nem él eléggé a köztudatban, hogy egyik legnagyobb re-
gény- és elbeszélésírónk, Móricz Zsigmond is megfordult Gyomán, 
sőt felolvasó estet tartott, és riportot írt a községről. Mint a Váro-
sunk hasábjain már megírtam, a húszas években Móricz Zsigmond 
felolvasó körutat rendezett a Dél-Alföldön, felesége Simonyi Má-
ria színésznő közreműködésével. A felolvasások színhelye - az egy 
Mezőtúr kivétel - Békés megyében volt. Gyoma előkelő helyen sze-
repelt: két napig tartózkodott itt az író, a Hősök emlékútjai egyko-
ri „Úri kaszinó” épületében tartotta felolvasó estjét, s a nyomdaala-
pító Kner Izidort is, felkereste a Kossuth utcai „öreg” Kner-házban, 
s beszélgetésükről riportjában is beszámolt. Azokat az épületeket, 
ahol megfordult, illenék emléktáblával megjelölni; így az említett 
kaszinó (később könyvtár és iskola) épületét, valamint ugyaneb-
ben az utcában a református lelkészi lakot, (illetve ma) imatermet, 
ahol az író megszállt; sajnos az öreg Kner-ház ma már nem áll. 
Az író hosszabban ír a jó kedélyű, anekdotázó kedvű Gyomáról; 
s talán egy utcanévvel is meg lehetne örökíteni Móricz Zsigmond 
ittjártának emlékét. 

Dr. Szilágyi Ferenc 
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Móra Ferenc:

NAGYÉTKŰ KÓROGYI

Nagyétkű Kórogyi nem volt valami deli levente, aki-
nek vitézi tetteit ország-világ ismerte volna. Jámbor 
kukta volt Nagy Lajos király udvarában, s késnél, villánál 
egyébbel nem tudott hadakozni. Azzal azonban igen 
tudott bánni. 

Amelyik sült malacra 
ráfogta a fegyverét, ab-
ból egy porcogó sem ma-
radt meg magnak. De 
még egy kemence ré-
test is megevett rá, s egy 
tarisznya diót azon hajas-
tól elropogtatott utána. 
Akkor aztán azt mondta, 
hogy most már elverte az 
éhét. 

Az udvari apródok so-
kat elévődtek a nagy 
étkű kuktával, hanem a 
főszakács egyszer megun-
ta a tudományát. Megje-
lentette a királynak, hogy 
nem lehet meggyőzni a 
Kórogyi Péter étvágyát.

- Föleszi az egész udvari 
konyhát, királyom - pana-
szolta félig bosszúsan, félig 
nevetve.

Lajos király nem szerette maga körül a sok léhűtő né-
pet, de a nagy étkű Kórogyi dolgán mégis csak elne-
vette magát.

- Amúgy békességes, jó fiú?
- Nem vét az a légynek se, uram király, csak éppen 

az étvágyával nem bír. Semmit rá nem bízhatok a kony-
hán, mert amit süt-főz, mind maga éli el.

- Sebaj - nevetett a király -, ennyit csak elbír még 
a magyar király udvara. Viseljétek gondját, hogy pa-
nasza ne lehessen ránk. Ritka tudomány az övé, hátha 
még hasznát is vehetjük valamikor.

Ettől fogva aztán igazán gyöngyélete volt a nagy 
étkű Kórogyinak. Most már nemcsak az éhét verhette 
el, hanem jól is lakhatott kénye-kedve szerint. Ki is göm-
bölyödött, mint a duda, s mikor az olasz hadjáratba in-
dult Lajos király, gurítani kellett a táborban a nagy étkű 
Kórogyit, mint a hordót. Rimánkodott is a főszakácsnak, 
hogy hadd maradhasson ő otthon házőrző pásztornak, 
de azt meg nem indította a könyörgés.

- Minden gulyánkat fölennéd, mire hazakerülnénk! 
Kiinnád rájuk a Duna vizét! 

Gyere velünk, atyámfia, böjtöld meg egy kicsit a sok 
dínomdánomot.

Nem is szenvedte meg úgy senki az olasz hadjáratot, 
mint a nagy étkű Kórogyi. Maga a király is akárhány-
szor csak úgy a körme közül ebédelt, s bizony a jám-
bor kuktának se igen terítgettek asztalt. Csak akkor volt 
jó neki, ha egy-egy narancserdőbe bevehette magát. 
Úgy ette az aranyalmát, mint más ember a cseresznyét 

szokta. Hanem azért mire Nápolyig leértek, csak úgy 
csörgött már a csontja. Egyéb húsféléhez nemigen ju-
tott az istenadta, hacsak varjút, verebet nem nyilazott. 
Utoljára pedig azok is kerülték a magyar tábort, annyit 
riasztgatta őket nagy étkű Kórogyi.

Három hétig tartott Nápoly ostroma, mikor a szoron-
gatott olaszok követeket küldtek ki Lajoshoz egyezke-
dés végett. Nagy kísérettel jöttek a követek, válogatott 
hadinéppel, szálfa termetű vitézekkel. Mutogatni akar-
ták a magyaroknak, hogy nincs nekik mit félni a ma-
gyaroktól.

Maguk fitogtatására vitézi tornát is játszottak a me-
zőn, dárdát hánytak, kopját törtek, s utoljára egy to-
ronytermetű olasz levente nekiugrott a tábor mellett 
legelésző gulyának, fölkapta a legerősebb ökröt, s 
odatette Lajos király elé.

- Ilyen legényeket nevel az olasz föld, magyar urak! 
- fordultak oda kérkedve a nápolyi követek a királyhoz.

Csudálkozó morgás fu-
tott végig a magyar ura-
kon, Lajos király azonban 
kicsinylőleg legyintett a 
kezével.

- Különbet tudnak en-
nél a magyar legények! A 
legkisebb kuktám is meg-
eszi azt az ökröt, amit ti 
megemeltetek!

Az olaszok nevettek 
a tréfán, azonban La-
jos király komolyan elő-
parancsolta a nagy étkű 
Kórogyit. Éppen sáská-
kat szedett az istenadta a 
mezőn, s átkozta az olasz 
földet, hogy különb húst 
nem terem.

- Készülj az ebédre, Pé-
ter fiam - mondta a fősza-
kács -, meg kell mente-
ned a magyar becsületet. 
Meg kell enned az ökröt.

Azt mondta rá Péter kukta, hogy ő arra mindig ké-
szen van, csak az ebéd készen legyen. S addig is, míg 
elkészül, megevett elüljáróba két kukoricakenyeret. A 
követek közül pedig az egyik kiment a konyhába, vi-
gyázni, hogy elkészítik-e az egész ökröt. A másik meg 
odaült a nagy étkű Kórogyi mellé, hogy ugyan hova te-
szi azt a tenger húst.

Hát biz azt nézhette egész estig, ahogy Péter a gal-
lérja mögé hajigálja. Remekelt a főszakács, csinált vagy 
harminc fogást az ökörből. Sütötte pecsenyének, főzte 
becsináltnak, készítette borsos lével, tárkonnyal, tejfö-
lös mártással, gyömbérrel, kavarta káposztával, kever-
te mindenféle fűszerszámmal. Péter pedig ette lélegzet 
nélkül, az egyik szája végén tömte befelé a húst, a má-
sikon szórta kifelé a csontot, s mire mindent leeresztge-
tett a horpaszába, alig látszott ki a csonthegyek közül. 
Akkor aztán azt mondta nagy alázatosan:

- Tán hozhatnák is már azt az ökröt, mert ez a sok 
mindenféle pósz-pász majd el találja venni az étvágya-
mat!

Lajos király olyan jóízűen nevetett, hogy a könnye is 
kicsordult bele, a követek pedig ész nélkül takarodtak 
vissza Nápolyba, s kinyitották a város kapuit a magya-
rok előtt. Olyan emberekkel nem lehet harcolni, akik kö-
zül a legalábbvaló is egy ökröt eszik meg együltében, s 
még akkor azt kérdezi, hogy hol van a többi.

Így vette hasznát Lajos király a nagy étkű Kórogyi tu-
dományának, s volt rá gondja, hogy többet ne kelljen 
neki tücskön, verében élni.
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2008. december 1. jelentős időpont a 
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület életében. Et-
től az időponttól a Gyomaendrődi, Hunyai és Csár-
daszállási Önkormányzatokkal közösen alapított 
önkéntes köztestületi tűzoltóság kezdte meg mű-
ködését. Ez azt jelenti, hogy a Hunyai, Csárdaszállá-
si, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság mint önál-
ló működési területtel rendelkező tűzoltóság lát el 
szolgálatot, vagyis Gyomaendrődön helyből érke-
zik a segítség, valamint Hunyára és Csárdaszállás-
ra is a Gyomaendrődi tűzoltók vonulnak elsőként.

Az Önkéntes Tűzoltóság megalakulásának tisz-
teletére december 5-én nagyszabású ünnepséget 
rendeztek a tűzoltó laktanya udvarán. Az ünnepsé-
gen megjelent Dr. Tatár Attila tűzoltó altábornagy, 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fő-
igazgatója, Várfi András polgármester, Dr. Gáti Zol-
tán tűzoltó ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója, Balog László, a Léte-
sítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szö-
vetségének elnöke, valamint további meghívott 
vendégek. Az ünnepség keretén belül esküt tettek 
az önkéntes tűzoltóság tűzoltói és a tűzoltó egyesü-
let zászlajára Várfi András polgármester és Szilágyi 
Sándor az egyesület elnöke emlékszalagot tűzött.

Az ünnepség zárásaként a vendégek állófoga-
dáson vettek részt.

Az önkéntes tűzoltóság magalakulása óta há-
rom eseménynél bizonyítottak a gyomaendrődi 
tűzoltók.

Jelentős átalakulás előtt a városi tűzoltóság
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Babits Mihály:
Zsoltár férfihangra

Consolatio mystica
Tudod hogy érted történnek mindenek - mit 
  busulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden 
  dolog
a te bűnös lelkedért.

Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs.
Madárka tolla se hull ki - ég se zeng -, föld 
  se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem 
  értheti meg,
aki téged meg nem ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és 
  tengereket,
hogy benned teljesedjenek; - s korok történetét
szerezte meséskönyvedül, - s napba mártotta 
  ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.

Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek 
  arcát? Mind teneked!
És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott
annyi bús szerelmeket,

szerelmek bűnét és gyászát? s hogy bűn és gyász 
  egysúlyu legyen,
eleve elosztott számodra szépen derüt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínséget, 
  háborút,
mindent a lelkedre mért

öltöny gyanánt: - úgy van! eónok zúgtak, tengerek 
  száradtak, hogy a lelked: legyen
császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy meg-
  kapd azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt
a te bűnös lelkedért!

Mert ne gondold hogy annyi vagy, amennyi lát-
  szol magadnak,
mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, 
  úgy nagyobb
részed énedből, s nem ismered föl sorsod és 
  csillagod
tükörében magadat,

és nem sejted hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod hogy messze Napokban tennen erőd
ráng és a planéták félrehajlítják pályád előtt
az adamant rudakat.    1918. április

    Mily rövid az élet…!
Mint hullócsillag futása, 
Mely földünk körébe jutva,
Lángra gyúl, és tűz- barázdát
Írva elszalad, gyorsabban, 
Mint egyet pillantanál.
Útja honnan jött? hová visz?...
Míg sötét volt, s újra az lesz, 
A világ-ür végtelenjén
Hol bolyongott? és hová fog?...
Ki tudná megmondani!
     Míg tündöklött, addig élt.

     S honnan jössz te, lélek…
Mely csak e föld gőz- körében
Vetve lángot, addig fénylel, 
Amig éppen áthaladsz;
Bölcsőd és sirod homály. 
Akkor lobbanál-e föl csak
Az állatban, s véle múlsz el?...
Vagy jövél a végtelenből
Ismeretlen, hosszu pályán,
S visszatérsz azon megint?...
Oh, ha nem volt, és ha nincs
E parányi csillogáson
Innen és túl folytatás:
        Mily rövid az élet!-

       Megfelelsz te, lélek.
Volt idő, mikor tagadták
A futamló csillagot:
Semmi az, csak földi pára, 
Lobban, és fut, és el- ég.
Most a szellemet tagadják:
Semmi az, csupán anyag, 
Agyvelő, vér és ideg
Összhatása, mely azonnal
Véget ér, ha szétbomol
Agyvelő, vér és ideg.
Az anyag a halhatatlan:
Fűben- fában újra éled, 
Összetársul, meg elszéled
Mindörökké, szakadatlan;
Hanem e feltámadást
A szellem nem éri meg:
Ez üres hang, nincs sehol,
Puszta réme ferde agynak,
Milyet századok ránk hagynak-
    S csak zavarja a tudást.

Oh, ti, akik jobb felemnek
Már e földön mély sírt ástok:
Oly bizonyos hát tudástok,
Hogy helye sincs védelemnek?
Nem mond ellen az a szellem,
Mely kutat, hogy támaszt leljen
Megtagadni önmagát?
S nem rettegné, ha meglelte

- Mit tudása így teremte-
Azt az örök éjszakát?...
Ah, jobb volna kissé várni, 
Nehogy úgy találjon járni
Az a híres tudomány,
Mint ama gyors fénnyel jára,
Mit csillagnak vélt a golyhó,
Ő azt mondá: csak gyúlt pára:
S ím, ma áll, hogy égi bolygó-
    Mi lehet még ezután?

Ami annyi szívbe oltva
Élt világ kezdete olta;
Mit remélt a hindu, párz;
Amért lángolt annyi oltár,
Zengett Szíonon a zsoltár:
Hogy nem addig tart az élet
Míg alant a testbe’ jársz;
Hanem egykor újraéled,
S költözzék bár fűbe, fába
Vagy keresztül állaton:
Lesz idő, hogy visszatérhet
Régi nemes alakjába, 
Megtisztúlva, szabadon:
Vagy a „ boldogok szigetjén”,
Mint hivé a boldog hellén,
Vagy az üdvözűltek helyén,
Mint reméli a keresztyén,
Lesz dicsőebb folytatása:
     Én ezt meg nem tagadom.-
Mit hisz a tudós? ő lássa.

Földi pályám’ ami nézi:
Annak immár vége lesz, 
Vissza senki nem idézi;- 
S rövid foglalatja ez:

     Mély homályban, éjféltájban,
Kis fény is ha nagynak tetszik,
Hogy a föld körén bolyongtam:
Egy barázdát én is vontam.
Az emberek ráveték
Pillantásukat egy percig,-
S egy  tudós tán megfigyelt
És lapjára, sok száz jelhez
-Ahogy csillagfutást felvesz-
Könnyed, vékony karcolással
Rólam is tőn némi jelt,
Mire reggel ő sem ismer;
S összevéti annyi mással
A jövendő nemzedék,
Mely se kérdi tán, se tudja,
Nem is igen lesz rá gondja:
Hogy itt éltem, s a tömegben
     Én is lantot pengeték.

Arany János: Honnan és hová?

Arany János és Babits Mihály
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Január
Rántott sajtkockák

Kevés olajból és lisztből világos rántást készítünk, s ezt fél liter forró tejjel 
eresztjük fel. Habverővel lassú tűzön simára dolgozzuk. Teszünk bele sót, borsot 
és szerecsendiót, és belekeverünk 15 dkg reszelt sajtot (pl. füstöltet), és újból 
simára dolgozzuk. Akkor jó, ha vaj sűrűségű a massza. Egy tálcára kiterítjük és 
hagyjuk meghűlni. Ekkor felkockázzuk, a kokákat bepanírozzuk és forró olajban 
kisütjük. Majonézzel, mustárral, salátákkal 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.

Határ Győző gyomai születésű író és felesége, 
Piroska asszony az endrődi templomban. A kép 
az 1990-es években készült.

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

GELLAI IMRE, TÍMÁR IRMA férje, 
aki Gyomaendrődön a Micsurin utcában 
lakott, december 17-én, hétéves betegség 
után az örök hazába költözött. Gyászolja: 

felesége, fiai és a család

FARKASINCZKY ILONA, 
FARKASINSZKI EDE felesége, aki 
Gyomaendrődön a Szabadság utcában la-
kott, az örökkévalóság honába költözött. 
Gyászolja: férje, fia, leánya és a család

HORNOK PIROSKA EMMA, PIN-
TÉR JÓZSEF özvegye, aki a Fazekasi u. 1. 
sz. alatt lakott, december 14-én örök pihe-
nőre tért. Gyászolja családja

HUNYA SIMON, VASZKÓ MARGIT 
férje, aki a Polányi Máté u. 2. sz. alatt élt, 
december 18-án az égi otthon lakója lett. 
Gyászolja: felesége, leányai és a család

KLIMO KRISZTINA, SZAKÁLOS 
MÁTÉ felesége, aki a Szélmalom utcában 
élt, december 18-án az örök hazába költö-
zött. Gyászolja férje, leányai és a család

MARÓDI MIHÁLY, aki Endrődön a 
Polányi Máté utcában lakott, december 
1-jén az égi hazába költözött. Gyászolja 
családja

PAPP ANDRÁS, aki Hunyán az Ady u. 
12. sz. alatt élt, 72 éves korában váratlanul 
elhunyt. Gyászolják rokonai

TÍMÁR MARGIT, OLÁH LÁSZLÓ öz-
vegye, Décsi utcai lakos, december 8-án 
hosszú, türelemmel viselt betegség után 
megtért Égi Urához. Gyászolja 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

Fényképalbum
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Kedves vásárlóim!
Januári 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! 
Boldog új évet!

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

A december iskolánkban is a Mikulás várás izgalmaival kezdődött. A 
gyerekek ajándékokat készítettek egymásnak és nagyon örültek a Miku-
lástól kapott csomagoknak is.

A 4. osztályosok ellátogattak egykori óvodáikba, ahol közös játék-
kal, ajándékkal ünnepeltek. Meglátogatták az idősek otthonának lakóit, 
ahol ünnepi műsorral idézték meg a karácsony hangulatát.

Az 1. b osztályosok a Esélyklub vendégei voltak, ahol nagyon jól 
érezték magukat. 

Iskolánkban a december a várakozás, az ünnepi készülődés hangu-
latában telt. Minden osztály feldíszítette az osztálytermét, és sokan ké-
szültek műsorral a karácsonyi ünnepségre. A folyosói kiállítást látván a 
decemberi ünnepkörhöz kapcsolódó mesevilág elevenedik meg előt-
tünk. Az ünnepi készülődés és a közös karácsonyi ünnepség alkalmat 
teremtett arra, hogy kifejezzük érzéseinket, javítsuk közösségi kapcso-
latainkat. Reméljük, hogy ez alatt a néhány hét alatt gyermekek és fel-
nőttek, mi mindannyian egy kicsit jobb emberré váltunk.

Az iskola tanulói és dolgozói

A decemberi ünnepkör eseményei a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában

Meghívott vendégeink a gyermekek körében

A tanulók német nyelven köszöntik a karácsonyt

Negyedikesek ünnepi műsora

Az Endrődi Betlehemes-t ebben az évben is a 6. osztályosok adták elő


