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A tartalomból:

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei - 
14. oldal

Jelmezben

Egyházközségi vacsora - 20. oldal

Az Endrődiek Baráti Köre idén is 
megtartotta a szokásos tavaszi találko-
zóját Budapesten február 14-én, szom-
baton az Etele úti SZÁMALK éttermé-
ben.

Gyomaendrődről autóbusszal érkez-
tek a résztvevők. Szép számban érkeztek 
a budapesti endrődiek, de az ország más 
részéből is többen eljöttek.

Giricz László tagunk vetítéssel idézte 
fel a tavalyi endrődi találkozó emlékét, 

amikor emléktáblákat állítottunk régi is-
koláink tanárai, diákjai tiszteletére. Lát-
hattunk még régi iskolai képeket, balla-
gást is.

Tímár Imre elnök megtartotta évi be-
számolóját, a jegyzőkönyv lapunk 12. ol-
dalán olvasható.

Megemlékeztünk elhunyt tagjaink-
ról. 

Örömmel köszöntöttük a most csat-
lakozott új tagjainkat.

Baráti találkozó Budapesten

Március 15. - 4. oldal

Gyomaendrődiek Világtalálkozója -
Programtervezet a 9. oldalon
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FELHÍVÁS

Emlékmű állításra készülnek Kocsorhegy, Nagylapos, Var-
jas öregdiákjai.

Szeretnénk hajdani tanyai iskoláinknak méltó emléket állí-
tani. A volt nagylaposi iskola épületének közelében tervezzük 
egy emlékoszlop felállítását. Kérünk mindenkit, aki régen ezen 
külterületi iskolák valamelyikének tanulója volt, adományával 
segítse tervünk megvalósítását. A felajánlott összeget az 

53200015-15252973 számlaszámra kérjük befizetni. Kérünk 
továbbá mindenkit, ha régi fényképei, tárgyi emlékei vannak, 
amit egy tervezett kiállítás anyagához fel tud ajánlani, juttassa 
el hozzánk (ezeket vissza fogjuk adni) személyesen vagy postai 
úton. Az ünnepélyes emlékműavatást előzetesen 2009. augusz-
tus 1-jére tervezzük. Az esemény pontos időpontjáról, a részle-
tes programról egy későbbi időpontban a helyi újságokból, a vá-
ros internetes honlapjáról értesülhetnek az érdeklődők. Elérhe-
tőségeink: 

Gubucz Béláné Földvári Erzsébet    66/610-682
Lovászné Habzda Irén      66/284-949
Fülöpné Takács Ágnes     agnes.takacs55@gmail.com
Szunyog Antalné 
                    Személyesen: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig
                Levélben: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 5.sz.

Köszönettel:  a szervező bizottság LAKOSSÁGI FÓRUM - az endrődi híd felújítása

2009. február 19-én 17 órakor lakossági fórumot tartottak 
az endrődi Déryné Művelődési Házban a 46. sz. főút 41+235 
km szelvényben lévő endrődi Hármas-Körös-híd átépítési mun-
káiról. 

A meglévő hídszerkezet erősen leromlott állapotú, nem elé-
gíti ki a jelenlegi forgalmi igényeket, ezért a híd teljes körű reha-
bilitációja halaszthatatlanná vált.

A rehabilitációs munkák keretében mind a meder, mind az 
ártéri hidakon új felszerkezet készül.

A lakossági fórumon nagyon sok érdeklődő vett részt. So-
kan remélték, hogy legalább az építés ideje alatt elterelik a vá-
rosból az átmenő kamionforgalmat. Az építés ideje alatt ideig-
lenes egyirányú átkelő lesz, súlykorlátozás nélkül, ezért torlódá-
sokra lehet számítani.

A fórumon jelen volt Várfi András polgármester, a beru-
házó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – Cserkúti And-
rás projektvezető, valamint a kivitelező: SK-2008 Konzorcium 
– Hapák Attila főépítésvezető.

AZ ENDRŐDI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
MÁRCIUSI PROGRAMJA

Március 7-én Lakodalom
Március 9-én Nőnapi buli az I. sz. Nyugdíjas Klubnak 16.00 
órától
Március 11-én Nőnapi buli a Barátság Klub rendezésében 
15.00 órától
Március 14-én Cukorbeteg Klubnak ebéd 12.00 órától
Március 21-én Gazdakör vacsora 18.00 órától

Március  5-én 14.00-16.00 óra között árusítás
Március 10-én 9.00-12.00 óra között árusítás
Március 17-én 9.00-12.00 óra között árusítás
Március 19-én 9.00-12.00 óra között árusítás

Ezen kívül minden héten
19.00-21.00 óra között jóga hétfőnként
12.00-13.00 óra között gyógytorna hétfőn és szerdán. A 
tornára beutaló szükséges.
15.00-16.00 óra között minden szerdán Barátság Klub
18.00-19.00 óra között minden csütörtökön Gazdakör
17.00-18.00 óra között minden második hétfőn Nyugdíjas 
Klub

FIGYELEM!
2009. február 04-től – április 30-ig

MENETRENDVÁLTOZÁS

A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSNÉL
MINDEN HÉT SZERDÁJÁN A DÉRYNÉ MŰV. HÁZTÓL 
11:10 ÓRA HELYETT 11:30- KOR INDUL MÁV ÁLLOMÁS-
RA.
SZOMBATON PLUSZJÁRAT:
MÁV állomásról-Szab.térre 10:55
Szabadság térről-Dérynéhez 11:00
Déryné Művháztól-Nagylaposra 11:10
Nagylaposról-Dérynéhez 11:20
Dérynétől- MÁV állomásra 11:30

Nyílt köszönőlevél

Ezúton szeretném megköszönni az Endrődi Közösségi Há-
zat működtető Templárius Alapítvány nevében Tímár Imre Úr-
nak, az Endrődi Baráti Kör elnökének, hogy energiatakarékos 
lámpatestekkel segítette a Közösségi Ház földszinti helyiségei-
nek megvilágítását, és takarékosabbá tételét. Ezeket felszereltet-
tük Szúnyog Antal villanyszerelő mesterrel, és már be is üzemel-
tettük. Világítási költségeink így 2009. február 1-től kevesebbe 
kerülnek. Ez megint egy újabb bizonyíték arra, ha van program 
és értelmes szabadidős, kulturált rendezvény, akkor közös erő-
vel igen is sokat lehet tenni a közösség érdekében.

Elnök Úrnak, kedves családjának, és az Endrődiek Baráti 
Köre minden tagjának áldásos új esztendőt, sok erőt és jó egész-
séget kívánok. Amikor erre járnak, térjenek be Hozzánk egy ká-
véra, és kapcsolódjanak be a munkánkba. 

Köszönettel:

2009. február 20.
Fr. Ungvölgyi János

az Endrődi Közösségi Ház vezetője,
a Templárius Alapítvány kuratóriumi elnöke

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.

LAKOSSÁGI FÓRUM ENDRŐDÖN

A KDNP vendége: Gulyás Dénes világhírű operaénekes, or-
szággyűlési képviselő.

Időpontja: 2009. március 12-én, csütörtökön este 5 órától

Téma: OKTATÁS ÉS KULTÚRA A MAI MAGYARORSZÁ-
GON

Helye: Endrődi Közösségi Ház földszinti nagyterme 
(Blaha Lujza u. 21.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

A polgármesteri beszámolót követően több mint 37 napirendi 
pontot tárgyalt a Képviselő-testület a február 26-i ülésen. 

Az egyik legsarkalatosabb pont a 2009. évi költségvetés terve-
zetének megvitatása, illetve elfogadása volt. Már a 2008. novem-
ber 27-i ülésen felvázoltuk azokat a koncepciókat és célokat, ame-
lyeket felhasználtak a költségvetés készítésének későbbi szakaszai-
ban. Ezen kívül február elején, még a bizottsági üléseket megelőz-
ve rendkívüli megbeszélés keretében vitattuk meg az előterjesztés 
nyersanyagát is. Már ekkor világossá vált, hogy nem lesz könnyű 
dolga a Képviselő-testületnek, mivel a szűkös keretek miatt rang-
sorolni kell a megoldásra váró feladatok listáját, illetve fel kell derí-
teni minden lehetséges bevételi forrást is. 

A bevételi oldalon az oktatási feladatokat ellátó intézményeink 
esetében a normatív állami támogatás összege az elmúlt évhez vi-
szonyítva csökkenést mutat, melynek oka az a kormányzati döntés, 
melynek értelmében 2009. évben részben felfüggesztésre került a 
közszférákban dolgozók 13. havi juttatása, továbbá az oktatási in-
tézmények tanulói létszámának csökkenése. Esetükben a rendelet-
tervezet egy nagyon szoros költségvetést tartalmaz. Az intézmé-
nyek működése csak úgy biztosított, hogy minden területen érvé-
nyesíteni kell a megfontolt, takarékos gazdálkodást, illetve ameny-
nyiben nem történik semmi nem várt esemény. (energia árak vál-
tozásai, betervezetlen túlóraköltség, stb.)

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
1. Táblázat

Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi terv
Bevétel összesen 3 159 567 4 067 451
Rövid lejáratú hitelfelvétel 51 883 54 000
Tartozás kötvénykibocsátásból 1 000 000 0
Működési kiadás összesen 2 455 128 2 392 975
Felújítás összesen 41 802 107 290
Fejlesztés összesen 396 267 293 036
Tartalék 1 318 253 1 328 150
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen 4 211 450 4 121 451

Kötvény felhasználási terv:  424.086 E Ft
A kötvény fel nem használt része: 575.914 E Ft

A fejlesztési tervek között szerepel: (a teljesség igénye nélkül) 
utak javítása-építése, kerékpárút javítása, járdaépítés-javítás, par-
koló építés, Rózsahegyi iskola nyílászáró cseréje, konyha kapacitás-
bővítés, Sportcsarnok felújítás, Ipari Park csarnok építéséhez köl-
csön folyósítása, vállalkozói alap létrehozása, Katona J Művelődé-
si Központ átalakítása, Kis Bálint Általános Iskola. épületfelújítás, 
pályázatoknál önerő biztosítása.

Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város közigazgatási területén működő óvodákban és általános is-
kolákban a 2009/2010-es tanévre történő beíratást 2009. március 
30. 31. április 1. napokra rendeli el. A beíratás a helyben szokásos 
módon fog történni a kijelölt napokon.

Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló vitaanyag első fordulós 
tárgyalása

Az Önkormányzat szándékában áll Vállalkozásfejlesztési Alap 
létrehozása, melyre elkülönítene 30. 000. 000. Ft-ot. 

Az alap létrehozásának célja: a helyi vállalkozások fejlődésének 
támogatása, a foglalkoztatás növelése, megtartása, a gyomaendrődi 
álláskeresők munkához jutásának elősegítése és ezzel a városban 
lakók életminőségének javítása.

Vállalkozásfejlesztési Alapot már több város is létrehozott, en-
nek igénybevételét egy magasabb, az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés, illetve bizottsági rendelet szabályozza.

A támogatásban Gyomaendrőd város közigazgatási területén 
székhellyel vagy székhellyel és telephellyel rendelkező, állandó jel-
legű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozások részesülhetnek 
kamatmentes hitel formájában. A hitel futamideje 2.000.000 Ft hi-
telösszegig 2 év, magasabb hitelösszegnél 3 év lenne.

A vitaanyagot a Képviselő-testület megtárgyalta, elfogadta, s 
utasította a jegyzőt a hitelhez jutás feltételeinek kidolgozására.

A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni tá-
mogatások helyi szabályozásának kidolgozása

Az 1997. évi Gyvt. módosítása 2009. január 1-től hatályba lé-
pett, amely bevezette az óvodáztatási támogatást. Első alkalom-
mal a támogatás összege megállapítás esetén 20.000 Ft, második és 
minden további alkalommal 10.000 Ft. Az óvodáztatási támogatást 
a központi költségvetés 100%-ban finanszírozza.

Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása

A város Önkormányzata a 2009. évi költségvetési rendeletének 
elfogadásával egy időben pályázatot ír ki támogatási alapokra. 

Ifjúsági alap, Sportalap, Civil szervezetek támogatási alap, 
Idegenforgalmi alap 

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók megjelennek a 
Gyomaendrődi Hírmondóban, illetve Gyomaendrőd Önkor-
mányzatának honlapján: www. gyomaendrod.hu 

A vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység tar-
tós bérbeadására benyújtott pályázatok elbírálása

Mivel a 2008. év novemberében kiírt pályázati eljárás ered-
ménytelené lett nyilvánítva, a Képviselő-testület új pályázatot írt 
ki a piac és vásár üzemeltetésére, melynek beadási határideje 2009. 
január 30-a volt. A határidőre 2 pályázat érkezett, Kolohné Pelyva 
Edit és Best-Drink Kft.-től. 

A Véleményező Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 
Kolohné Pelyva Edittel kíván tartós bérleti szerződést kötni.

Népliget utcai forgalomszabályozás

Az „Iskola rendőre” elnevezésű program keretében a Rózsahe-
gyi Kálmán Általános Iskola jelezte, hogy az iskola Népliget u. 2. sz. 
alatti épületéhez vezető úton „gyerekek” veszélyt jelző tábla kihe-
lyezését kéri. A rendőrség és a Városüzemeltetési Osztály helyszín-
bejárása során megállapításra került, hogy a tábla kihelyezése indo-
kolt, illetve a szűk keresztmetszet miatt javasolt az egyirányúsítás 
is, valamint megszélesíteni az utat még ebben az évben. A Képvi-
selő-testület a munkák fedezetét a 2009. évi költségvetés útfelújítá-
si keretéből biztosítaná.

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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Emlékezés 
a kommunista diktatúrák áldozataira

1947 februárja volt. Azokban a napokban felemás új világ 
készülődött Magyarországon. Petru Groza román miniszterel-
nök kijelentette, hogy hazánkkal vámunióra kíván lépni. Ma-
gyarország és Jugoszlávia gazdasági egyezményt kötött. Ép-
pen egy esztendő telt el a csehszlovák-magyar lakosságcse-
re egyezmény aláírása óta. Gőzerővel folyt a felvidéki magyar-
ság elüldözése. Párizsban aláírtuk a Trianonhoz képest még 
kegyetlenebb békeszerződést. Itthon már kiépülőben volt a 
szovjet-orosz birodalom magyar tartománya. Február 25-én 
a megszálló szovjet katonai hatóságok lakásán letartóztatták 
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt Főtitkárát.

Szovjetellenes szervezkedés vádjával a Szovjetunióba hur-
colták. A Gulágból csak 1955-ben halálos betegen térhetett 
haza. Letartóztatása tragikus fordulatot tett háború utáni törté-
nelmünkben. A korlátozott demokráciából a diktatúra felé in-
dultunk, majd hamarosan Rákosi börtönországává lettünk. 

Ezen a napon emlékezünk mindazokra, akiket a lenini 
és sztálini elveken felépülő hatalmi rendszerek megfosz-
tottak életüktől, akiket bebörtönöztek, táborokba hurcol-
tak vagy internáltak, de ideszámítanak azok is, akiknek a 
hatalom tönkretette egészségét, egzisztenciáját. Akik nem 
tanulhattak tovább, akiket bepofoztak a téeszekbe, öngyil-
kosságba kergettek.

Mert a kommunista diktatúrát sokan és sokféleképpen 
szenvedték meg. Szerte a világon százmillióra tehető a kom-
munizmus XX. századi áldozatainak száma.

Neves és névtelen emberek tömegei pusztultak el az em-
beriség legnagyobb történelmi zsákutcájában. Bizonyos érte-
lemben egész nemzetünk áldozata lett a kommunizmusnak, 
nem csak a sötét 50-es évek miatt, de amiatt is, ami utána jött, 
a Kádár – rendszer puhának mondott lassan szétzüllő diktatú-
rája miatt. Amelynek nyomán gazdasági válság, szegénység 
és morális meghasonlás maradt örökségül. 

A múlt akarva-akaratlanul is velünk és bennünk él, gesz-
tusainkban, gondolkodásunkban, erkölcseinkben és szokása-
inkban.

Sokszor irányt szab cselekedeteinknek. Ami elődeinkkel 
történt, része a mának, de része a holnapnak is. 

Ma abban a reményben hajtunk fejet az áldozatok emlé-
ke előtt – tisztelegve emberi életnek és méltóságnak -, hogy 
a szüleinkkel, nagyszüleinkkel történteket, egyetlen hatalom-
függő diktátor miatt, soha ne kelljen újraélnünk.

Domokos László
Békésszentandrás, Csabacsüd, Gyomaendrőd, 

Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas
országgyűlési képviselője

A NEMZETGYŰLÉSHEZ 
(részletek)

Ott álltok a teremnek küszöbén,
Melyből a nemzet sorsa jön ki majd,
Megálljatok, ne lépjetek be még,
Hallgassátok ki intő szózatom...
Egy ember szól, de milliók nevében! …

Bármily erővel, bármily áldozattal,
Bár mind egy szálig elvesztek belé,
Hazát kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél
És tartósabb is, kell alkotnotok…

Nem mondom én: a régi épületnek
Dobjátok félre mindenik kövét,
De nézzetek meg minden darabot, mit
Alapnak vesztek…

Nagy a dicsőség, melyet mindegyik
Szerezhet itten, de tudjátok-e,
Csak nagy munkáért jár ez a dicsőség!
Akit nem égő honfiérzelem
És tiszta szándék vezetett ide,

Kit a hiúság, vagy silány önérdek
Csábít e helyre, az szentségtelen
Lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre…

Petőfi Sándor

PETŐFI SÁNDOR NAPLÓJÁBÓL

Pest, március 15-én 1848. 

Szabad a sajtó! ... – Ha tudnám, hogy a hazának nem lesz rám szük-
sége, szivembe mártanám kardomat, s úgy írnám le haldokolva, piros 
véremmel e szavakat, hogy itt álljanak a piros betűk, mint a szabadság 
hajnalsugarai. 

Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtórul a bi-
lincs ... Vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nél-
kül lehet bármely nemzetnek szabadsága? 

Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság! először is én 
üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözellek oly magas 
örömmel, a milyen mély 
volt fájdalmam, midőn 
nélkülöztünk tégedet! 

Oh szabadságunk, 
édes kedves ujszülött, 
légy hosszú életű e föl-
dön, élj addig, míg csak 
él egy magyar; ha nem-
zetünk utolsó fia meghal, 
borulj rá szemfedő gya-
nánt ... s ha előbb jön rád 
a halál, rántsd magaddal 
sírodba az egész nem-
zetet, mert tovább élnie 
nélküled gyalázat lesz, 
veled halnia pedig dicső-
ség!

MÁRCIUS 15.

Ünnepi megemlékezés Gyomaendrődön

Március 15-én vasárnap 9 órakor ünnepi szentmise az endrődi 
templomban. Mise után a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda diákjainak megemlékezése lesz, majd koszorúzás. 
Jöjjünk, ünnepeljük együtt legszebb nemzeti ünnepünket!
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Területi Kazinczy Verseny

2009. február 11-én rendezték meg Mezőberényben a Kazin-
czyról elnevezett Szép Magyar Beszéd Versenyt általános iskolások 
részére.

A Kis Bálint Általános Iskolából öt tanuló versenyzett. 
A következő szép eredmények születtek:
5-6. osztályosok közül:
I. helyezett: Almási Viktória 6.a, II: helyezett: Szonda Lili 5.a
7-8. osztályosok közül:
II: helyezett: Hunya Gréta 8. b, Tóth Vanda 7. b osztályos tanu-

ló pedig különdíjat kapott a zsűritől kiállása, szép orgánuma miatt.
Felkészítő tanárok: Kónya Márta, Balla Károlyné, Hunya Jolán.

Régiós Történelmi Verseny

2009. január 31-én a „Teleki-Töri” régiós versenyen a Kis Bá-
lint Általános Iskola és Óvoda tanulóiból álló csapat szép eredmé-
nyeket ért el. Több megye képviseltette magát, közel 100 diák mérte 
össze csoportosan, évfolyamonként történelmi tudását.

A hatodik évfolyamosok mezőnyében iskolánk tanulói első he-
lyezést értek el. Név szerint: Véha Dóra és Tóth Anna, akik a 6.c 
osztályba járnak.

Felkészítő tanáruk: Simonné Szrnka Zsuzsanna. Gratulálunk!
A 7-8. évfolyamos csapatok eredményei: 
- hetedik helyezés (Megyeri Márk és Erdei László mindketten 

7.c)
- tizedik helyezés (Megyeri Erika és Magyari Tünde szintén 7.c).
Felkészítő tanár: Dinya Lívia.

Gyuricza Beáta és Almási Viktória

„Minket hív az iskola,
Hallod pajtás? Jer oda!
Kerékpáron? Csikóháton?
Induljunk már! Alig várom!”

Óvodásból iskolás lesz!

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda iskolahívogató tájékoztatója

Kedves Szülők!
A 2009. év izgalmas lesz nemcsak a gyermekük, hanem az Önök szá-

mára is.
Nem egyszerűen jó iskolába akarják íratni gyermeküket, hanem a 

legjobba.
A választás megkönnyítésére kérem, olvassák el tájékoztatónkat, lá-

togassanak el iskolahívogató rendezvényeinkre!

Iskolánkról
Városunk legnagyobb általános iskolájaként 653 óvodás és tanuló 

nevelését-oktatását 54 pedagógus biztosítja, valamint 28 technikai dol-
gozó segíti.

Az 1-4. évfolyamos kisiskolásaink a közelmúltban felújított, korsze-
rűen felszerelt, Hősök úti iskolaépületünkben tanulnak. Ide várjuk az 
első osztályos gyermekeket! 

A korszerű képzést és kulturális környezetet könyvtár, tornaterem, 
informatikai szaktantermek, fejlesztőszobák, sportudvar és játszótér 
szolgálja. 

Tanulóink étkezését, napközi konyhánkon, házias jellegű ételekkel 
biztosítjuk.

Nevelő-oktató munkánkról
- Induló három első osztályunk kialakításánál a közel azonos létszá-

mú és azonos összetételű csoportok létrehozására törekszünk. 
Leendő első osztályos tanító nénik: Baráth Ella, Orbán Józsefné és 

Tóth Andrásné.
Kiemelt feladatunknak tekintjük az olvasás, írás, számolás biztos 

megalapozását. Ennek érdekében tudatosan ötvözzük a hagyományos 
és a korszerű pedagógiai módszereket. Fontosnak tartjuk tanulóink te-
hetségének kibontakoztatását, s integrációs programunk keretén belül 
a fejlesztésre szorulók támogatását is. Különösen nagy hangsúlyt fekte-
tünk az óvodából iskolába történő átmenet megkönnyítésére.

- Az alapkészségeken túl fontosnak tartjuk az idegen nyelv és az in-
formatikai alapismeretek oktatását is. Tanulóink 4. évfolyamtól angol, 

vagy német nyelvet tanulnak, de már – igény szerint - az első évfolyam-
tól lehetőséget biztosítunk az emelt szintű angol, illetve német nemze-
tiségi nyelv tanulására.

- A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeink fejlesztését meg-
felelő szakemberek - logopédus, fejlesztő- és gyógypedagógus, 
gyógytestnevelő – biztosítják.

Igyekszünk úgy szervezni az iskolai életet, hogy a ránk bízott gyere-
kek minden nap szívesen jöjjenek iskolába. Köszönjük, hogy elolvasták 
sorainkat. Gyermekük és családjuk céljainak megvalósulásához jó dön-
tést kívánunk.

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete

A beíratás időpontja:
2009. március 30-31. és április 1. (hétfő, kedd, szerda) 7.00-17.00.
Helye: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda (központi épülete)
Gyomaendrőd, Fő út 181.

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
Tel: 06-66/386-006, Fax: 06-66/386-016
E-mail: igazgato@kisb-gyomae.sulinet.hu
www.kisb-gyomae.sulinet.hu
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

MÁRCIUSI ÜNNEPEK
  1. vasárnap:  Nagyböjt 1. vasárnapja
  8. vasárnap:  Nagyböjt 2. vasárnapja
15. vasárnap:  Nagyböjt 3. vasárnapja
19. csütörtök:  Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
22. vasárnap:  Nagyböjt 4. vasárnapja
25. szerda:  Gyümölcsoltó Boldogasszony
29. vasárnap:  Nagyböjt 5. vasárnapja

Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 
mottóval a Szentatya ez év nagyböjtjén is üze-
nettel fordul a katolikus hívekhez, melyet az 
alábbiakban adunk közre.

Kedves Testvéreim!

1) A húsvét felé vezető út minden évben 
nagyszerű alkalmat ad, hogy elmélyítsük ke-
resztény hitünk értelmét és értékét. Arra ösz-
tönöz minket, hogy újra felfedezzük Isten ir-
galmasságát, s ezáltal magunk is az irgalmas-
ság tetteivel forduljunk testvéreink felé. Az 
Egyház feladata gondoskodni arról, hogy 
olyan különleges cselekedeteket ajánljon a 
hívők figyelmébe, amelyek elősegítik belső 
megújulásukat ebben az időszakban. Ezek 
közé tartozik az ima, a böjt és a jótékonyság. 
Ebben az évben szokásos nagyböjti üzene-
temben elidőzöm a jótékonyság gyakorlatá-
val kapcsolatos gondolatkörnél, készülődve 
húsvét ünnepére. Jótékonynak lenni annyit 
jelent, hogy kézzel fogható módon sietünk 
szükséget szenvedő embertársaink segítsé-
gére. Ugyanakkor ez az aszkézis gyakorlata 
is, amely abban segít, hogy függetlenné vál-
junk a földi javak birtoklásának vágyától. Jé-
zus nyomatékosan rámutat arra, hogy milyen 
erős a materiális javak birtoklásának hatása, 
és hangsúlyozza, hogy egyértelműen dönte-
nünk kell, máskülönben fennáll annak a ve-
szélye, hogy ezek bálványokká válnak. Ezért 
így szólt tanítványaihoz: „Nem szolgálhattok 
az Istennek és a mammonnak” (Lk 16,13). 
A felebarátainknak nyújtott segítség lehető-
vé teszi, hogy ellenálljunk ennek az állandó 
kísértésnek, hiszen arra nevel minket, hogy 
észrevegyük szükségleteiket, és megosz-
szuk embertársainkkal mindazt, ami az iste-
ni jóság révén osztályrészünk lett. Ez a szegé-
nyek részére folytatott adománygyűjtés célja, 
amely a világ számos részén gyakorlattá vált 
a nagyböjti időben. Ily módon a belső meg-
tisztulás összekapcsolódik egy olyan gesztus-
sal az egyházi közösségben, amit már az ős-
egyház is ismert. A jótékonyság művéről be-
szél Szent Pál apostol is a leveleiben, amikor 

a jeruzsálemi hívek számára történt gyűjtés-
ről ír. (ld. 2Kor 8-9, Róm 15,25-27). 

2) Az evangélium ezt tanítja: nem birto-
kosai, hanem gondnokai vagyunk a kapott 
javaknak. Ne tekintsük gazdagságunkat sért-
hetetlen tulajdonunknak, hanem eszköznek, 
amelyen keresztül az Úr hív mindannyiunkat, 
hogy gondoskodó szeretetét közvetítsük em-
bertársaink felé. Amint a Katolikus Egyház 
Katekizmusa hangsúlyozza, az anyagi javak-
nak – egyetemes voltuk miatt – társadalmi 
értékük van. Jézus egyértelműen figyelmez-
teti azokat, akik a földi javakat egyedül a ma-
guk számára akarják birtokolni és használni. 
Látva a tömegeket, akik mindenben hiányt 
szenvednek, és az éhezés kínjait kénytelenek 
eltűrni, Szent János apostol első levelének 
szavai keményen csengenek: „Hogyan marad 
meg az Isten szeretete abban, aki – bár bő-
ven van neki a világ javaiból – mégis, amikor 
látja, hogy testvére szükséget szenved, elzár-
ja előle a szívét?” (1Jn 3,17). Még világosabb 
a felszólítás a keresztény országok felé a javak 
megosztására, hiszen felelősségük a nyomor-
gók és elhagyottak sokaságával szemben még 
súlyosabb. Segítségükre sietni inkább az igaz-
ságosságból fakadó kötelezettség, mint kari-

tatív cselekedet.

3) Az evangélium leírja azt is, mi a jóté-
konykodás lényegi jellemzője: úgy kell meg-
cselekedni, hogy rejtve maradjon a világ sze-
me előtt. Jézus azt kéri tőlünk: „Te úgy adj 
alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit 
tesz a jobb. Így alamizsnád titokban marad” 
(Mt 6,3-4). Röviddel előtte pedig azt olvas-
suk: ne dicsekedjen senki a saját jótetteivel, 
mert ezzel kockára teheti égi jutalmát (ld. Mt 
6,1-2). A tanítványoknak kell arra gondot vi-
selni, hogy minden Isten nagyobb dicsőségé-
re történjen. Jézus figyelmeztet: „A ti világos-
ságotok is világítson az embereknek, hogy jó-
tetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyáto-
kat” (Mt 5,16). Ezért mindennek Isten dicső-
ségét kell szolgálnia, nem pedig a miénket. 

Kedves Testvéreim! Ennek tudata kísér-
jen minden cselekedetet, amely a felebará-
tot segíti, akkor nem fog előtérbe kerülni, 
aminek rejtekben kell maradni. Ha jócsele-
kedeteinkben nem Isten dicsőségét törek-
szünk szolgálni és nem embertársaink iga-
zi javát keressük, hanem mindenekelőtt sze-
mélyes hasznunkat gyarapítjuk, vagy egysze-
rűen elismerésre vágyunk, nem az evangéli-
um szellemében járunk el! Modern társadal-
munkban, amelyet a képek uralma jellemez, 
éberen figyelnünk kell erre a kísértésre. Az 
evangélium jótékonysága nem pusztán vala-
miféle vonzódás az emberek felé. Sokkal in-
kább a szeretet konkrét cselekedete, teológiai 
erény, amely belső megtérésünkből fakad. Ez 
az istenszeretetben és a felebaráti szeretetben 
nyilvánul meg, amelyben Jézus Krisztust kö-
vetjük, aki teljesen nekünk ajándékozta ön-
magát, egészen a kereszthalálig. Vajon köszö-
netet mondunk-e Istennek azért a sok embe-
rért, akik a média uralta társadalom fényszó-
róitól távol, a csendbe és homályba rejtőzve 
keresztény elkötelezettségből nagyszerű tet-
teket visznek véghez szükséget szenvedő em-
bertársaik megsegítésére? Mit használ ne-
künk, ha javainkat másoknak ajándékozzuk, 
de szívünk büszkeségtől dagad? Ezért azok, 

XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete

MÁRCIUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 17 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Március 15-én délelőtt 9-kor és este 5-kor.

Nagyböjt péntekjein 5-kor, vasárnap fél 5-kor keresztút.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Március 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. 

Március 15-én reggel fél 8-kor.
Nagyböjt péntekjein fél 5-kor keresztút.

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

Szombaton 17 órakor vasárnapi előesti mise. 
Nagyböjt péntekjein 5-kor keresztút.

Az endrődi csendőrsortűz áldozataiért szentmise lesz március 
20-án 17 órakor az endrődi templomban. Mise végén koszorúzás.

Nagyböjti lelkigyakorlat április 1-2-3 (szerda csütörtök péntek)
Hunya: 16 óra, Endrőd 18 óra.
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akik tudják, hogy Isten azt is látja, ami a rejtekben történik, és jutal-
mát sem a világ szeme előtt adja, nem keresik az emberi elismerést az 
irgalmasság cselekedeteiért.

4) A Szentírás arra ösztönöz minket, hogy vegyük észre a jóté-
konyság mélyebb értelmét: a tisztán anyagi dimenzió transzcendens 
értelmére világít rá; azt tanítja, hogy nagyobb öröm adni, mint kap-
ni (ld. ApCsel 20,35). Ha cselekedeteinket a szeretet vezeti, akkor hi-
tünk igazságát juttatjuk kifejezésre. Nem azért kaptuk Teremtőnktől 
életünket, hogy önmagunknak éljünk, hanem Istennek és embertársa-
inknak (ld. 2Kor 5,15). Minden alkalommal, amikor Isten iránti sze-
retetből megosztjuk javainkat a szükséget szenvedő embertársainkkal, 
megtapasztaljuk, hogy az élet bősége a szeretetből fakad, és minden 
visszatér hozzánk, mint a béke, a belső megelégedettség és öröm áldá-
sa. Égi Atyánk saját örömével jutalmazza meg jótékonyságunkat. Sőt, 
még ennél is többet kapunk. Szent Péter a jótékonyság lelki gyümöl-
csei között említi a bűnök bocsánatát: „A szeretet leplet borít rengeteg 
bűnre” (1Pt 4,8) írja Péter. Amiként a nagyböjti idő liturgiája gyakor-
ta ismétli, Isten felkínálja nekünk, bűnösöknek a megbocsátás lehető-
ségét. Ennek befogadásra készít fel minket, amikor megosztjuk a sze-
gényekkel azt, ami a miénk. Azokra is gondolok, akik korábbi bűneik 
miatt a gonosz terhét hordozzák, s ezért távol érzik magukat Istentől. 
Megbénítja őket a félelem, és megakadályozza, hogy Isten felé fordul-
janak. A jótékony cselekedet közelebb visz minket a felebaráthoz, így 
Istenhez is közel visz, ezáltal valóban eszköze lehet megtérésünknek és 
kiengesztelődésünknek Istennel és testvéreinkkel. 

5) A jótékonyság szeretetteljes nagylelkűségre nevel. Szent 
Giuseppe Benedetto Cottolengo azt ajánlja: „Ne azokat a pénzdara-
bokat számoljátok, amit kiadtok. Hiszen ahogyan alamizsnát adva 
nem tudhatja a bal kezed, mit tesz a jobb, úgy a jobb kezed se tud-
ja, mit tesz.” (Detti e pensieri, Edilibri, Nr. 201). Ezzel összefüggésben 
kap nagy jelentőséget az evangélium egyik jelenete, amikor az özvegy-
asszony a templom áldozati perselyébe dobja mindazt, ami csak sze-
génységétől telt, „egész megélhetését” (Mk 12,44). A jelentéktelen ér-
tékű fillér nagy kifejezőerejű szimbólummá válik. Ez az asszony nem 
a fölöslegéből ad és nem abból, amit birtokol, hanem azt adja, ami ő 
maga. Egészen önmagát adja.

Ez a megindító elbeszélés abba az eseménysorba illeszkedik, amely 
közvetlenül megelőzi Jézus szenvedését és halálát. Jézus szegénnyé 
lett, hogy szegénysége által gazdaggá tegyen minket. A népek apostola 
a Korintusiakhoz írt második levelében úgy beszél Jézusról (vö. 2Kor 
8,9), hogy ő egészen nekünk adta önmagát. A nagyböjti idő arra ösz-
tönöz minket, hogy a jótékonyság cselekedetein keresztül is kövessük 
példáját. Jézus iskolájában megtanulhatjuk: életünk ajándékká válhat 
azáltal, hogy Krisztus követésére törekszünk. Így nemcsak abból tu-
dunk adni, amink van, hanem magunkat is készek leszünk odaadni. 
Vajon nem a szeretet egyetlen parancsa az, amely az evangélium lé-
nyegét összefoglalja? A jótékonyság a nagyböjti időben annak eszköze 
lehet, hogy keresztény küldetésünkben előrelépjünk. Az a keresztény, 
aki odaadja magát anélkül, hogy számolná, mennyibe kerül ez neki, 
tanúságot tesz arról, hogy nem az anyagi gazdagság határozza meg a 
lét törvényeit, hanem a szeretet. Ami a jótékonykodás értékét megad-
ja – az egyén lehetőségeinek és körülményeinek függvényében – a sze-
retet, amely az odaadás különböző formáit is inspirálja.

6) Kedves Testvéreim! A húsvétra való készülődés a jótékonyság 
cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek 
legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust a szegények-
ben. Az Apostolok Cselekedetei számol be arról, hogy mit mond Péter 
apostol a béna embernek, aki a templom kapujában alamizsnáért kö-
nyörög: „Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: a ná-
záreti Jézus Krisztus nevében járj!” (ApCsel 3) Az alamizsna esetében 
valamely anyagi dolgot adunk, ez azonban nagyobb ajándék jele le-
het. Az alamizsnában magáról Krisztusról teszünk tanúságot, akinek 
nevében benne foglaltatik az Élet. A nagyböjti időszak tehát arra in-
dít – személy szerint, és közösségben is –, hogy tegyünk erőfeszítése-
ket Krisztus követésére, és tegyünk tanúságot szeretetéről. 

Mária, az Úr édesanyja és hűséges szolgálóleánya, segíts a hívek-
nek a nagyböjti idő lelki küzdelmeiben, hogy megfelelően éljenek az 
ima, a böjt és a jótékonyság fegyverével. Lélekben megújulva ünnepel-
jük a húsvéti titkokat! E kívánságokkal fogadja minden hívő aposto-
li áldásomat!

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.
Szent Gellért Keresztje Egye-

sület, célja a Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola és Óvoda tá-
mogatása.

Adószám: 18389980-1-04
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!

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ köszönetet mond azok-
nak a magánszemélyeknek, akik az elmúlt évben a személyi 
jövedelemadójuk egy százalékát az egyház részére ajánlották 
fel. Az idén is kérjük katolikus híveinknek és mindazoknak a 
támogatását, akik jövedelemadójuk egy százalékával segíte-
ni szeretnék egyházunk hitéleti, karitatív és nevelő tevékeny-
ségét. 

Felajánlásukat a 0011 technikai számra tehetik meg, me-
lyért előre is hálás köszönetet mondunk.



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT PATRIK

Ki ez az ember, akinek ünnepnapján minden ír, aki tehe-
ti, lóhere-csokrot visel a gomblyukában, vagy ha azt nem, hát 
legalább zöld ruhadarabot ölt.

Patrik 385. körül született. Apja 
diákonus és hivatalnok volt Britannia 
római fennhatóság alatt álló felében, 
nagyapja pedig áldozópap volt (az egy-
ház nagy részében a papi nőtlenség ak-
koriban még nem volt kötelező).

Patrik családja nyilván jómódú volt, 
hiszen ír tengeri rablók akkor fogták 
el és hurcolták el rabszolgaként a ti-
zenhat éves fiút, amikor nyári szállá-
sukon tartózkodott vidéken. Patrik ké-
sőbb elhurcoltatását jogos büntetés-
nek tekintette azért, mert „elfordult 
Istentől, parancsait nem tartotta meg, 
és nem hallgatott a papokra, akik az 
üdvösségre intették”. Nagy hitének 
kellett lennie, mert az idegen fogság-
ban „bűneire gondolt és teljes szívből 
megtért”, s kérte Istent, hogy „gyako-
roljon kegyelmet ifjúságával és tudat-
lanságával”.

A szülői ház biztonságából és jólé-
téből kiragadva, a fogolynak birkákat 
kellett őriznie. A nehéz körülmények, 
a fagy, a hó és készületlensége ellené-
re Patrik kitartott a megtérésben. Min-
den reggel napkelte előtt kelt, hogy 

imádkozzék. Egészsége nem látta kárát, mert amint mondta, 
„a bennem lévő Lélek fölmelegített”.

Hatévi fogság után Patrik egy éjszaka álmában hangot 
hallott, amely azt mondta neki: „Jól teszed, hogy böjtölsz. 
Nemsokára visszatérsz hazádba.” Rövid idő múlva még ezt 
mondta a hang: „Lám, a hajód készen áll!”

A hang indítására Patrik elmenekült, és Galliába vitte 
egy hajó. Ott még egy ideig Patriknak a hajó legénységét kel-
lett szolgálnia. Végül aztán visszatérhetett Britanniába szü-
leihez.

Eleven hite most arra ösztönözte, hogy apjának és nagy-
apjának példáját kövesse, és előkészüljön az egyházi pályá-
ra. Egy éjszaka álmában az írek hangját hallotta: „Kérünk, 
jöjj és élj közöttünk.” Először visszautasították, mert egy 
régi barátja visszaélt bizalmával: kibeszélte egy gyermekko-
rában elkövetett bűnét, amely alól Patrik már régen föloldo-
zást nyert. Mindez jellemző viszont Patrik igazmondására és 
lelkiismeretességére.

Az otthoni visszautasítás után Patrik úgy látszik Galliá-
ban folytatta tanulmányait. Elöljáróinak Britanniába küldött 
jelentései kedvezőek voltak. Ezért rá esett a választás, ami-
kor Celesztin pápa tervei szerint egy püspököt kellett Íror-
szágba küldeni, hogy az addig szórványosan kezdeményezett 
térítést elvégezze. Kiképzése alatt Patrik különösen a Szent-
írásban tett szert jártasságra. A Biblia ismerete később is kü-
lönleges ismertetőjele lett az ír egyháznak.

Celesztin pápa küldetésével Írország püspöke lett. 30 
évig volt püspök. Sokakat térített meg, megszervezte az ír 
egyházat, 365 templomot épített. Még a fejedelmet is meg-
térítette.

A legenda szerint, nem sokkal az után, hogy Szt. Patrik 
megérkezett Írországba tüzet gyújtott a Slane nevű városka 
melletti dombon, mintegy közhírré téve, hogy mostantól az 
Úr igéje uralkodik a sziget felett. A helyi királynak több sem 
kellett, elküldte az embereit, hogy beszéljenek Patrik fejé-

vel, mivel ezen a földön ő az úr, és nem engedélyezi, hogy 
ilyen jöttmentek tüzeket gyújtsanak az uradalma területén. A 
druidák azonban figyelmeztették a királyt, hogy bánjon csín-
ján Szt. Patrikkal, mert az ő hatalma túl fogja élni az ír ural-
kodókat. A Szt. Patrik a királynak megpróbálta elmagyaráz-
ni a Szentháromság mibenlétét, az kissé értetlenkedve né-
zett rá. A dolgot egyszerűsítendő a lába előtt növő kis lóhere-
csokorból letépett egyet, és a három zöld levélke segítségé-
vel magyarázta el a dolgot. 

Sok munkája mellett állhatatos, bensőséges imaélete 
volt.

461. március 17-én Down város mellett halt meg, anél-
kül, hogy hazáját viszontláthatta volna. 1631-ben vették fel 
ünnepét a Római Kalendáriumba. A bányászok, kádárok, ko-
vácsok és borbélyok védőszentje.

* * *
Halálának évfordulójához kapcsolódik a győri székesegy-

ház könnyező Szűz Mária képének története. 

1595-ben, az írországi Galway városában megszüle-
tik Walter Lynch, elmegy papnak, fiatalon megválasztják 
clonferti püspöknek. A protestáns Anglia támadása elől Eu-
rópába menekül: egyetlen csomagja egy Máriát és a gyermek 
Jézust ábrázoló kép. Bécsben találkozik a győri püspökkel, 
aki kanonokká, majd segédpüspökévé teszi. Lynch 1663-ban 
meghal Győrött, s az Írországból hozott festményt a székes-
egyházra hagyja. 1697-ben megtörténik a csoda: Szent Pat-
riknak, Írország védőszentjének ünnepén a képen lévő Mária 
vérrel könnyezik. (Egy nappal azután, hogy Dublinban a par-
lament „halálra ítéli” az ír katolicizmust!) A hívek évszáza-
dokon át építik a kegykép körüli kultuszt. A könnyezés után 
200 évvel Írországban is tudomást szereznek a csodás ese-
ményről. A 20. században három ír delegáció is elzarándokol 
a győri Szűzanyához. A könnyezés 300. évfordulóján a Győri 
Egyházmegye fényes ünnepséget rendez. 

Patrik írországi missziója páratlanul sikeres volt. Nem-
csak a törzsfőket nyerte meg, hanem magát a népet is, ame-
lyet a sziget legeldugottabb zugaiban is fölkeresett. Az írek 
részéről szokatlan készséggel találkozott. Ennek a ténynek 
köszönhető, hogy Írország kereszténnyé válása vértanúk nél-
kül ment végbe. Megkövetelte, hogy a megtérés legyen példa-
szerűen valódi és gyökérig ható. 

Patrik érezte feladatának nehézségeit. Írországot gyakor-
latilag nem érte el a római civilizáció. A barátságtalan ég-
hajlatot és a magasabb fejlettségű gazdasági alakulatok hiá-
nyát ismerte fogsága idejéből. Biztosan már akkor tapasztal-
ta, milyen nehéz az íreknek egymás mellett élniük a törzsi 
villongások, az irigység és az időnként előtörő erkölcsi zabo-
látlanságok következtében. Másrészt Patrik a kereszténység 
számos tanítását - különösen a gyengék, a nők és az öregek 
megbecsülését, valamint a szellemiek értékelését - ráépítet-
te az ír jellem bizonyos alapvonásaira.

Hogy Patrikot bízták meg Írország misszionálásának 
befejezésével, azt jórészt annak köszönhette, hogy fogsága 
alatt megismerte az országot. Hatéves írországi tartózkodá-
sa után kétségtelenül kifogástalanul beszélte az ország kel-
ta nyelvét. Írország lett az első ország az Alpoktól északra, 
amely saját egyházi nyelvet és irodalmat fejlesztett ki. Mind-
össze néhány alapfogalmat vettek át a latinból, amelyek hiá-
nyoztak az írből.

Az elismerés, amelyet munkája aratott, azért is figyelem-
re méltó, mert Patrik nem volt ír származású. Mind neki, 
mind az íreknek elismerés jár azért, hogy ennek ellenére 
el tudta végezni feladatát. A feléje megnyilvánuló ellenér-
zés időnkénti kitöréseit indulat nélkül vette tudomásul. Még 
amikor életére törtek, akkor sem fordult el gyűlölettel. 

A halál színe előtt írt Confessiója a világirodalom nagy 
önéletrajzai közé tartozik.
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Tervezett program

2009. március 13. péntek

15,30 órától Gyülekezés, regisztráció, vacsorajegyek átvétele

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

16,30 órától Ünnepélyes megnyitó: Várfi András 
polgármester
Gálaműsor: 
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 (Papp Zsigmond 
munkásságához kapcsolódó helyszínek) 
Idegenvezető: Varga Zsófia a Tourinform Iroda 
vezetője

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

14 órától Ünnepi testületi ülés a Polgármesteri Hivatalban 
Gye. 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: A Nemzet Színésze 
Helyszín: a Katona József Művelődési Központ 
Gye., 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 a Rózsahegyi K.K.Á. Iskola 
ebédlőjében Gyomaendrőd Népliget u. 2. 

További információ:
Polgármesteri Hivatal
5500 Gyomaendrőd   Szabadság tér 1.
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó és Tóth Katalin 
ifjúsági referensnél
Tel: +36 (66) 386-122, Fax: +36 (66) 283-288
e-mail: tothkatalin@pmhiv.gyomaendrod.hu
Honlap: www.gyomaendrod.hu

IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozója
2009. március 13-15.

Idén március 13-14-15-én negyedik alkalommal kerül megren-
dezésre a Gyomaendrődiek Világtalálkozója, melyre sok szeretettel 
várjuk az elszármazottakat és a városlakókat!

Az előző világtalálkozón közel 200-an fogadták el meghívásun-
kat, és számos Gyomaendrődi lakos is csatlakozott hozzájuk. A ren-
dezvénysorozat ebben az évben a várossá avatás 20. évfordulója al-
kalmából kerül megrendezésre. Közel hatszáz volt gyomai, endrődi 
lakosnak küldtük ki meghívónkat, remélve, hogy minél többen el-
fogadják meghívásunkat. Városunk honlapján is megtalálható a ta-
lálkozó programja illetve a jelentkezési lap.

A vacsorán és az állófogadáson való részvétel díja 2000 Ft/ fő/
étkezés. Befizetés módja: átutalással az Endrőd és Vidéke Takarék-
szövetkezet 53200125-11062402 számú számlájára vagy személye-
sen a Polgármesteri Hivatal Házipénztárában (H-P: 9-11 óráig)

Közlemény
Tisztelettel értesítjük a szülőket, hogy intézményünket, a 

Szent Gellért Katolikus Iskola és Óvodát a jelenlegi közoktatás-
ról szóló törvények értelmében NEM ÉRINTI a körzetesítés, te-
hát gyermekeiket Gyomaendrőd bármelyik részéről beírathat-
ják iskolánkba.

Lukács László
igazgató



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Tisztelt Olvasó!

Az Endrőd kör-
nyéki tanyai is-
kolák történeté-
ről már hírt adtunk 
egy korábbi szá-
munkban, még-
is a tanyai iskolák 
jelentőségéről és 
képzett nevelőiről 
szükséges rend-
szeresen beszél-
nünk. A mai mo-
dern oktatási rend-
szerekben, ahol 
gyakran vagy a tu-
dás, vagy a gyer-
mek veszik el, pél-
daként kell állíta-
nunk elődeink ne-
ves tanítóit, akik 
nemcsak az adott 

tantárgy ismeretére tanították a nebulókat, hanem megpró-
bálták az élet minden területén segíteni eligazodásukat. Az 
1940-es évek külterületi iskoláiban oktató tanítók nemcsak 
a gyermekeket nevelték, hanem segítették, szervezték a fel-
nőtt művelődést, a hivatalos ügyek intézését, új gazdálko-
dási módokkal ismertették meg a tanyák lakosságát. 

Bányai Brichse Ernő az Öregszőlőben volt tanító, akiről 
a ma már romokban álló Brichse iskolát nevezték el. Lánya 
özv. György Elemérné Bányai Judit múzeumunknak ajándé-
kozta családja fényképalbumát, és egy levélben emlékezett 
meg édesapjáról. 

A levélből idézek néhány részletet, mely bemutatja, hogy 
egy tanyai tanító mily sokrétű feladatot látott el, ha kellett or-
vos vagy kántor volt.

„Édesapánk szinte polihisztor volt, tudományokban jár-
tas, sokoldalú, minden iránt érdeklő ember. Akkoriban a ta-
nító a falu jegyzője, orvosa és minden területen segítője volt. 

Mesélte édesapám, hogy egyszer egy néni sírva jött hoz-
zá, hogy férje tüdőgyulladásban van, és az orvosa lemon-
dott róla. Édesapám anyaszült meztelenre vetkőztette bete-
get és teljes testét vizes lepedőbe csavarta ismételten – és 
Pista bácsi meggyógyult. Sokszor mesélte szegény, hogy 
Pista bácsi kaszával a vállán reggelenként így köszöntötte, 
amikor találkoztak: „Isten áldja meg tanító úr, magának kö-
szönhetem, hogy újra kaszálhatok!”…

Édesapám gimnáziumból ment tanítóképzőbe, így elég 
hosszú ideig tanult latint. Hogy fizetése mellé – hogy jöve-
delmet szerezzen – mindig vállalt magántanítványokat, még 
gimnáziumi érettségire is felkészítette őket. Irodalmi és tu-
dományos könyvei is voltak, amennyire futotta a sok kiadás 
mellett. Mindig voltak tanítványai még nyáron is. Szeretett 
kertészkedni, gondozta a gyümölcsfákat. Megtanított minket 
is veteményezni, gyomlálni, kertészkedni, illedelmesen vi-
selkedni, öltözködni, komolyan venni az olvasást, tanulást…

Édesapámnak saját szerzeményű versei és megzenésí-
tett egyházi és világi dalai is voltak. Mikor még én jártam 
hozzá iskolába vizsgával zárult a tanév. Erre is írt egy ked-
ves kis dalt, a szöveg és a zene is az ő szerzeménye, így 
szólt:

„Szép fehér ruhába menj kis angyalom,
Menj el a vizsgára, lelkedet kitárva,
beszélj szabadon.
Szép fehér ruhádnál lelked maga szebb,
Ezt mutasd meg bátran, s te lész az osztályban
a legjelesebb.”

Ezt két szólamban tanította be nekünk, s ezzel kezdő-
dött a vizsga.

Vagy egy másik eset: meghalt egy kis iskolatársunk. Ak-
kor még háznál volt a ravatalozás, búcsúztatás is, és három 
napon belül el kellett temetni a halottat. Édesapám erre is írt 
egy szép búcsúztatót, és betanította nekünk. Az egész osz-
tály elment a búcsúztatásra, és a háznál énekeltünk. A dal-
lama is nagyon szép, de csak a szöveget írom le:

„Bús szemünkben égő könny árad,
Fájdalomtól szívünk elszorul,
Hogy letört egy gyenge rózsaszálat
a halál, s rá szemfedő borul.
Vigaszt szívünk Istennél találhat,
Kit szolgál híven, s jámborul.

Eljöttünk, hogy utoljára lássunk,
Hogy búcsúszót mondhassunk neked.
S ím lerójuk végső tartozásunk,
S hullassunk rád fájó könnyeket.
Isten áldjon drága kis pajtásunk,
Nyissa meg számodra az Eget.”

Köszönöm özv. György Elemérné Bányai Juditnak, hogy 
megosztotta velünk kedves emlékeit. Mi pedig megpróbál-
juk méltón őrizni édesapja emlékét.

Bányai Brichse Ernő tanító (1883-1958)



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

VÁROSUNK2009. március 11

A következőkben a fenti címben jel-
zett sorozatunk utolsó, befejező részét 
kívánom közreadni.

1860. július 15-i presbiteri gyűlé-
sen szóba jővén a templomtető gya-
lázatos állapota, s előadatott Temp-
lomtető kijavítására Szarvasi illető-
ségű POKORNYI József s helybéli 
PITTNER János rézmívesek valamint 
Szeghalmi illetőségű báldogos mester 
LACHENBACHER Béni béadott javas-
lataik, megtárgyaltattak, s a Szeghalmi 
mesteré elfogadtatott. 

1860. szeptember 2-án 449.3.sz. 
alatt béadvány olvastatott, mely 
szerént ILLYÉS János és ZÖLD Jó-
zsef asztalos mesterek fizetés javítást 
kérnek, mivel a Templomtető egészen 
lebontatása kelletik, ennél fogva az ő 
munkájok megszaporodott.

1861. június 4. 463. A Templomre-
parálás és kimeszelés tovább nem ha-
lasztódhat, s Török-Szent-Miklósi építő 
mester KANPP János Úr vagy Mező-
Berényi NEISWENDER terve jöhet 
szóba, s KNAPP Jánosé fogadtatott 
el. 1861. jún. 16-án Templomfelújítás 
számadója lett BENE József, feladata 
a kijavítási összeg kezelése. 

1861. szeptember 1-én az új Isko-
la építéséhez 200.000 darab tégla ki-
égetése elhatároztatott, úgyszinte an-

nak mielőbbi béhordása. A földes gaz-
dák 1000 darabot, a házas és jószág-
gal bíró zsellérek 500 darabot beszál-
lítsanak, jószágtalan, házatlan zsellé-
rek egy napot kötelesek szolgálni ke-
resztényi kötelességből. Hozzájárul 
presbitérium ahhoz, hogy a helybéli 
evangelicusok 20.000 darabot megvá-
sárolhassanak belőle tornyuk megépít-
tetésére.

Jelenti BENE József, hogy 1861. 
deczember elsejére SZEKLER Mik-
lós a templomban aranyozó munkáját 
béfejezte. 

1862. Márczius 3-án tárgyaltatott 
építőmester bejelentése alapján, hogy 
az oskola építéshez még 200.000 da-
rab tégla kelletik. Határoztatott Mező-
Berényi Tégla-égető mester CSÁ-
SZÁR Andrással való szerződés meg-
kötése a téglaégetés elvégzésére. 

1862. április 23-án megtért Teremtő 
Urához Tudós Tiszteletes Nagytisztele-
tű DÁVIDHÁZY BEKES Sámuel Lelki-
pásztor Úr. A szomorú halálhírt Nagy-
tiszteletű Békési Lelkipásztor HAJNAL 
Ábel Esperes jelentette be a Presbité-
riumnak. A presbitérium legsürgősebb 
feladata Esperesi utasításra a gyászo-
ló családtól átveendők az egyház ok-
mányai, anyakönyvei, körlevelek Jegy-
zőkönyve, egyéb irományok, az egyház 
pecsétjei, s az Úr asztali Szent Edé-

nyek. Élt megbol-
dogult Lelkipász-
torunk 73 eszten-
dőt s itt szolgált 
Gyomán 44 esz-
tendőt. Temeté-
se leend négy nap 
múltán. A temeté-
sig a Város mind-
három Templomá-
ban – Reformata, 
Római Catholica, 
Ágostai Eavang. – 
harangoztak min-
dennap a temeté-
sig. Az 1852. óta 
itt szolgáló lelki-
pásztor BENCZE 
István megbíza-
tott az Elnök Lel-
kipásztori felada-
tokkal. 

1862. június 
18-án 481/1.sz. 
alatt tárgyaltatott, 
hogy az 1848-dik 
évben épült Fiú 

Oskola összerozzanással fenyeget, 
helyette Díszes Oskolát kíván építtetni 
az Egyház. Felvetődött a kérdés, hogy 
hová építtessen az Új Oskola? Az idén 
leégett Leányoskola, vagy a rozzant Fiú 
Oskola helyére? Közfelkiáltással elfo-
gadtatott: a rozzant Fiú Oskola helyé-
re (ez a ma is fennálló hajdani Közpon-
ti Ref. Fiúiskola a ref. templom mellett). 
Indoklás: 1./ Mivel mióta Gyomát meg-
ülték, mindig e helyen vót. 2./ E hely, 
mint Központ, legczélszrűbbnek látta-
tik. 3./ Bár a hely a másiknál lapályo-
sabbnak láttatik, annyiban mégis pár-
tolandó, hogy városunk legfőbb része 
s a Vasútvonal irányában van, ezért is 
kívánja az Előljáróság az újonnan ala-
kuló Iskola felépítését e helyen, mivel 
ez más nagyobb helyeken is így áll. Ide 
épüljön aztán pincze, padlás, árnyék-
szék, az egyháznak levéltára, valamint 
tanítói lak egy fedél alatt. A 280 négy-
szögöles tantermeket nagynak találják. 
Későbbiekben tárgyalnak e dologról. 

1863. április 6-án 497/3. szám alatt 
tárgyaltatott, hogy a Város négy egyen-
lő részre osztatik s a jánygyerekik e 
szerént járulnak tanítóik elébe. 1./ 
MAKAI Sándor Leánytanító elébe a 
Vásárszéltől az Endrődi útig és Foga-
dóig. 2./ HEGEDŰS János leányok ta-
nítója elébe a Vasúttól az Endrődi út 
inneni oldaltól a KIS-ek útja, IBRÁNYI 
Mihályig és a CSÁRDA út (a mai Arany 
János utca), Felső-Részi KIS Iskola út 
és a Poczos-Kerti oldalig. 3./ Papp Gá-
bor Leányok tanítója elébe pediglen a 
Kisréti oldal, a Csárda északi résztől a 
Temetőig köteleztettek. 

1864. márczius 13-án határozta-
tott, hogy a Faiskolai oktatás a Rector-
Tanító kivételével a Tanítók között 
felosztatik, hogy a fanemesítésben a 
növendékeket képezhessék.

1866. augusztus 21-én reggeli négy 
és öt között az idősbb Lelkészi Lak 12 
öl hosszú melléképülettel leégett.

1868. február 23-án VÖRÖS Sán-
dor orgonista-kántor Úr elhalálozott. A 
kántori állásra hirdetés után megvá-
lasztatott Április 18-án 500 szavazattal 
(még három jelentkezőre 84, 63, 3 sza-
vazat volt) VARGA Károly. 

Ezúton ígérem kedves olvasóim-
nak, hogy egy újabb sorozat után visz-
szatérek egyházunk „feljegyzéseinek” 
folytatására. 

Cs.Szabó István

Válogatás a Gyomai Református Egyház írott „feljegyzéseiből” V.

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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Endrődiek Baráti Körének összejövetele és Közgyűlése Budapesten 

A vezetőség megállapította, hogy a 10 órára meghirdetett Köz-
gyűlés határozat-képtelenség miatt egy órával később ismételt Köz-
gyűlésként kerül megtartásra.

Felvéve: az Endrődiek Baráti Köre Egyesület éves rendes 
közgyűlésén 2009. február 14-én 11 órai kezdettel a „Számalk” 
éttermében, Budapest, XI. ker. Etele út 68. sz. alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
vendégként résztvett: Tóth Katalin a Polgármesteri Hivatal 
                         ifjúsági referense, a Világtalálkozó egyik felelőse

Napirendi pontok:
 1./ Filmvetítés a 2008. május 17-i endrődi találkozóról, a 

belterületi iskolák emléktábla-avatásáról,valamint Szabó Béla tag-
társunk a Mindentudás Egyeteme keretében tartott előadásának 
rövidített változata.

 2./ A 2008. évben végzett munkánk ismertetése.
 3./ A 2009. évi tervezett programok ismertetése.
 4./ A 2008. évi gazdálkodási beszámoló.
 5./ Bejelentések és személyi kérdések.

Szabó Béla vezetőségi tag levezető elnök üdvözölte a megjelen-
teket és elfogadásra javasolta a meghirdetett napirendi pontok sze-
rinti Közgyűlés lefolytatását, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfo-
gadtak, úgyszintén elfogadásra került jelen jegyzőkönyv hitelesíté-
sére Somlói Józsefné és Kovásznai Ferencné tagok.

1. Napirendi pont:
A filmvetítést a tagok nagy figyelemmel kísérték, sokan akik 

nem vettek részt a rendezvényeken nosztalgiával emlékeztek ifjú-
koruk iskolai időszakára.

2-3. Napirendi pont:
Tímár Imre az egyesület elnöke megtartotta 2008. évről a be-

számolóját, ami a jól sikerült endrődi találkozón kívül az augusz-
tus 20-i Nemzetközi Halászléfőző Verseny és Sokadalom ünnepsé-
gen való részvételt jelentette. Ezen kívül képviseltettük magunkat 
az Október 23-i ünnepségen is.

A 2007-ben meghirdetett vezetőségi programmban az egyik 
vezérelv a nyitottság lett megjelölve, hogy az elszármazottak minél 
többen részt vegyenek a szülőföldön rendezett megmozdulásokon. 
Ennek szellemében még a hunyai falunapon is képviseltük egyesü-
letünket. Kijelenthetjük, hogy a felsorolt rendezvények egyre na-
gyobb érdeklődést váltottak ki tagságunk körében és talán ennek 
hozományaként minden eseményen találkozhattunk belépni szán-
dékozó honfitársunkkal.

A 2009. év programmjai ennek szellemében került össze-
állításra, melyben kiemelt jelentőségű a Gyomaendrőd város-
sá nyilvánításának 20-ik évfordulója alkalmából meghirdetett IV. 
Gyomaendrődiek Világtalálkozója március 13 - 15 között.

A Rózsahegyi Napok rendezvénysorozatához csatlakozva má-

jus 8-9-10-én hazavárunk min-
den érdeklődő elszármazottat, 
hogy bogrács mellett közös fő-
zéssel erősítsük összetartozá-
sunkat. A maradandó élmény-
sorozat bővítése érdekében 
szombat délelőtt kirándulást 
szervezünk a mezőtúri fazekas 
múzeumhoz, míg vasárnap dél-
előtt emléktábla-avatás lesz az 
egészségháznál, mely megemlé-
kezik a városrészben praktizáló 
előző generáció orvosairól.

Természetesen a nyári idő-
szak kiemelt eseménye lesz az 
augusztus 20-i Halászléfőző 
Verseny és Sokadalom, mely a 
nyár vége felé kellemes időtöl-
tés lehet, megmutatva baráta-
inknak családunknak esetleg 
unokáknak, hogy milyen a mi 
szülőföldünk.

A fentiekben vázolt esemé-
nyek nyitottak, de kérünk min-
den érdeklődőt, hogy részvéte-
li szándékát időben jelezze vala-
melyik vezetőségi tagunknál. Természetesen a rendezvények előtt 
pontosított programot a Városunk újság hasábjain kapnak.

4. Napirendi pont:
Ladányi Gáborné titkár beszámolt a Baráti Kör bevételeinek és 

kiadásainak alaku-
lásáról, ill. a kiadá-
sunkban szerep-
lő Városunk újság 
gazdálkodásáról.

(A beszámo-
ló anyaga a jegyző-
könyv melléklete.)

A Közgyűlés a 
2., 3., 4. napiren-
di pontokban fog-
laltakat egyhangú-
lag észrevétel nél-
kül elfogadta.

5. Napirendi 
pont:

A bejelenté-
sek és személyi kérdések vonatkozásában bejelentésre került, hogy 
az Ellenőrző Bizottság vezetői posztjáról az újságnál lévő beosztá-
sa miatt összeférhetetlenségre való tekintettel Szabó Zoltánné le-
mond, és a vezetőség helyette előzetes egyeztetést követően Bula 
Katalint javasolja megválasztani.

Írásos bejelentés alapján Dr. Szilágyi Ferencné kérte, hogy mint 
vezetőségi tagot mentsük fel az újsággal való kapcsolattartás fel-
adatai alól, és valamilyen aktívabb taggal próbáljuk az egyesület 
és az újság működését javítani. Mivel ezt az ügyet komolyabb elő-
készítés után lehet elrendezni, ezért ideiglenesen Hunya Anikó és 
Giricz László lett felkérve a feladat ellátására.

A bejelentések között az endrődi könyvtár körülményeinek és 
névviselésének kérdése komoly visszhangot váltott ki és e jegyző-
könyvben is rögzíteni kívánjuk, hogy a városrész fiókkönyvtára Tí-
már Máté nevét vegye fel, méltatva ezzel azt a munkásságot, amit 
szülőhelyünk érdekében írói tevékenységével alkotott.

Dr. Farkasinszki Erzsébet új tagtársunk felszólalásában kérte az 
egyesület tagjait, hogy aki teheti könyvekkel, régi kötelező olvas-
mányok juttatásával segítsük az endrődi gyerekeket.

A tagság kérte a vezetőséget, hogy hasonló rendezvénynél biz-
tosítson hangosítási lehetőséget, hogy a terem végé-
ben ülők is hallhassák az elmondottakat.  "



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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Szoboravató Kolozsváron 

A tervek szerint február 28-án, szombaton avatják fel Kolozsvá-
ron Márton Áron püspök szobrát – adta hírül a Krónika című er-
délyi napilap. 

A Márton Áron-szobor elkészítésére 2001-ben írt ki pályáza-
tot a kolozsvári Szent Mihály-plébánia. A pályázatot Bocskay Vince 
szovátai szobrászművész nyerte, aki 2002-ben fogott neki a munká-
nak, a szobor agyagmintája azonban csak 2005-ben került Magyar-
országra, a karcagi öntödébe. 

Bár a szoborállításra akkor nem kerülhetett sor, Kolozsvár ma-
gyarsága február 12-én, Márton Áron püspökké szentelésének 70. 
évfordulóján ünnepi szentmise keretében emlékezett meg a mártír 
püspökről. A Szent Mihály-templomban tartott, Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek által bemutatott szentmisén Kovács Sándor 
főesperes köszöntötte az egybegyűlteket. Mint mondta, Márton 

Áron püspök igazi jellemzését II. János Pál pápa adta meg, aki, ami-
kor 1980-ban elfogadta lemondását, Isten talpig becsületes szolgá-
jának nevezte.

A tervek szerint az egész alakos szobor a Szent Mihály-templom 
bejárata melletti zöldövezeten, az öntött vaskerítés mögött, 5-6 mé-
terrel a fenyőfák előtt kap helyet. A 80 centiméteres talapzaton álló, 
2 méter 90 centiméter magas szobor a Szent Mihály-plébánia épü-
lete felé néz majd. A szobor felállítását késleltette, hogy a kolozsvá-
ri tanács különböző okokra hivatkozva többször is elnapolta az épí-
tési engedélyhez szükséges, a kilenc négyzetméternyi terület bérbe-
adására vonatkozó tanácsi döntés meghozatalát.

A Szent Mihály-templom kertjében helyet kapó közel három-
méteres szobrot február 28-án, szombaton ünnepi szentmise kere-
tében áldja meg Jakubinyi György gyulafehérvári érsek.

Krónika/Magyar Kurír

Tímár Imre elnök szomorúan bejelentette, hogy a megszokott 
mindenki által kedvelt Közgyűlési hely a közeljövőben megszűnik, 
ezért más helyiség után kell nézni.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a személyi változással 
kapcsolatos előterjesztéseket.

A Közgyűlés befejezése után a közösen elfogyasztott ebédhez 
tagtársunk Fási István fia tárogatón szórakoztatta a tagságot, ami a 
finom ebéd és a pázmándi bor mellett jó hangulatot teremtett.

Az időjárás kissé befolyásolta a rendezvényünkre bejelentkezett 
létszámot, de a jelenlévő 65 fő ismét pozitív élményekkel gazda-
godva távozott.

* * *

„ ... majd a ringben ...”
Lecsapnak a Viharsarok harcosai

2009. március 21-én este hét órától megrendezésre kerül az I. 
Gyomaendrődi Küzdősport Gála a gyomai Varga Lajos Sportcsar-
nokban. A csarnok közepében felállított ringben thai-boksz, K-1, 
MMA. (ketrecharc) szabályrendszerben folynak a küzdelmek. Az 
est gyomaendrődi indulói:

Továbbá olyan harcosok is ringbe lépnek az est folyamán, mint 

pl. Szebellédi Renáta Budapestről, aki három világszervezetnél 
profi világbajnok, Kiss Károly Köröstarcsáról, aki többszörös Thai-
boksz magyar bajnok, világkupa győztes, európai ezüstérmes, vi-
lágbajnoki bronzérmes. A főmeccset elvileg Kalmár István MMA 
szabályrendszerben játsszák. Ő közel 120 kilós, többszörös magyar 
bajnok birkózó, rögbi játékos, európabajnoki ezüstérmes, világbaj-
noki 5. helyezett sumós.

Több bemutató is lesz a nézők szórakoztatására. Fellép a Szín-
folt Mazsorett csoport, lesz Kung-Fu bemutató, Capuéra bemutató, 
judó bemutató, és fellép a gyomai hastánc csoport is egy kis műsor-
ral és még egy gyomai táncos csoport.

Jegyek 1500 forintos áron megvásárolhatók a plakáton meghir-
detett helyeken vagy a helyszínen.

Mindenkit szeretettel várunk, s remélem jó hangulat lesz, ahol 
lehet szurkolni a sok helyi indulónak.

Érdeklődni lehet: Váradi Zoltán 06-30/544-2700

Uhrin Csenge
Németh Ricsi
Földesi Viktor
Fekete Attila
Váradi Tamás

Tóth Péter
Kovács Endre
Ágoston Gergő
Juhász Dávid
Váradi Zoltán

Roppant jól éreztem ma-
gamat közöttetek, még egy pár 
emberhez odamentem vol-
na, akiket ismerek, de olyan is 
volt, akit sosem láttam, azo-
kat is jó lett volna közelebbről 
megismerni. Volt ott egy idős 
bácsi bottal, segítettem az ebé-
des tálcáját kivinni az asztalá-
hoz, nem tudom ki lehetett és 
hány éves. Majd legközelebb 
talán eljutok a többiekhez is. 
Az endrődiek összetartó ereje 
csodálatos, jó közétek tartozni. 
Köszönettel: Kati (Mezőtúrról)

Egy kedves olvasói levelet közreadunk:
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Iskolai sikerekért

Az elvárhatónál gyengébb bizonyítvány leggyakoribb oka, hogy 
a gyerekek nem akarnak, vagy nem tudnak tanulni. Túl sok ener-
giát és időt használnak fel és a teljesítmény messze elmarad a kí-
vánatostól. A Rózsahegyi iskolában a folyamatos pedagógiai meg-
újító munka részeként tíz éve vezettük be a „Tanulás tanítása” mo-
dult. Minden tanév elején és félévkor 3-3 napon át általános tudo-
mányokkal (Studium Generale) foglalkoznak a felsősök. Ez a tan-
tárgy elméleti tanácsokkal és gyakorlatokkal segíti a helyes tanu-
lási módszerek, stílusok kialakítását, a tanulás megszerettetését. A 
megszokottól eltérően több helyszínen, kisebb csoportokban dol-
goznak a gyerekek. Megismertetjük őket egyénre szabott tanulá-
si technikákkal, helyes időbeosztással, tanulásszervezéssel, rögzíté-
si módszerekkel. Gyakorlatokat végzünk a figyelem összpontosítá-
sára, az olvasott szöveg megértésére, könyvtári és internetes infor-
mációszerzésre. A gyerekek várják és szeretik ezeket a rendhagyó 
foglalkozásokat, értékeléseikben hasznosnak tartják. A foglalkozá-
sok igen eszközigényesek, pedagógusaink nagyon alaposan felké-
szülnek ezekre az órákra, de tapasztalataink szerint megtérül a be-
fektetett energia.

Zrínyi/Gordiusz Matematikaverseny

Február 20-án, ebben az évben is a Rózsahegyi iskolában volt 
a Zrínyi/Gordiusz Matematikaverseny területi fordulója. A ver-
seny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. A tanulók logi-
kus gondolkodását kívánja mérni és lehetőséget biztosít, hogy ösz-
szemérhessék tudásukat.

118 gyomaendrődi és 7 dévaványai  kis matematikus igyekezett 
a tesztlapon lévő feladatok szövege utáni öt lehetséges válaszból az 
egyetlen helyeset megtalálni.

A versenyen a feladatok megoldására a 3-4. osztályos tanulók-
nak 60 perc (25 feladat), az 5-6. osztályos tanulóknak 75 perc (25 
feladat), a 7-12. osztályos tanulóknak 90 perc (30 feladat) állt ren-
delkezésükre.

Rendező a Matematikában Tehetséges Gyermekekért 
(MATEGYE) Alapítvány. 

Itt a farsang, áll a bál…

Hosszú készülődés után végre elérkezett a farsangi mulatság 
napja. A gyerekek türelmetlenül várták a delet, hogy magukra ölt-
hessék télűző maskarájukat. 

A jelmezesek a tornateremben mutatkoztak be egymás előtt. 
Ezután Ida néni vezetésével közös játék, tánc következett, amihez 
a talpalávalót Matyi bácsi és Csabi bácsi biztosították. Amikor már 
jól elfáradtak, megszomjaztak és megéheztek minden osztály a sa-
ját tantermében folytatta a bulit és a játékot.

Könyvtárhasználati versenyen a Rózsahegyiből

A Rózsahegyi iskola évek óta indít versenyzőket a Bod Péter 
Országos Könyvtárhasználati Versenyen.

Az idén két nyolcadikos lány mérette meg magát. Január 26-án 
a Békés Megyei Könyvtár és Tudásházban volt az írásbeli. A leg-
alább 70%-os teljesítményt elért tanulókat február 3-ra hívták a 
szóbeli fordulóra. A négy bejutott versenyző közül Liszkai Mária az 
I. és László Loretta a II. helyezést érte el, így az országos elődöntőn 
mindkét rózsahegyis lány részt vesz. Felkészítőjük Gellainé Tuboly 
Zsuzsanna. 

Az ország legjobbjai közt

Békéscsabáról megyei verseny után Baráth Bernát hetedikes ta-
nulónk I. helyezettként került be mellúszásban az 50 méteres távon 
az Országos Diákolimpiára. Székesfehérvárról 44,5 másodperces 
kitűnő eredménnyel az amatőrök közötti 12. helyezéssel tért haza. 

Hírek a Rózsahegyi iskolából

Marcsi és Lori a verseny előtt

A legkisebbek izgatottan várják a matematika tesztlapokat

Kézikönyvek használatát tanulják a hatodikosok

Sakk – matt

8 főből álló csapat indult Dévaványára a Körzeti Diákolimpiá-
ra sakkozni. Több mint 100 induló közül első helyezést ért el Dó-
sai Dorina és Szentpéteri Balázs, Varga Tibor pedig harmadik lett. 
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A BÉCSI DIÁKOK

Világbíró Mátyás királyhoz egyszer három bécsi diák ál-
lított be a Budai Várba. 

Jeles három szerzet volt: az egyiknek szép nagy, szélfo-
gó fülei voltak, mint a túri kancsónak, a másiknak kávésfin-
dzsával vetekedett a szeme, a harmadiknak olyan hosszú 
volt az orra, hogy két araszttal előtte járt a gazdájának.

- Kik vagytok, mik vagytok? - mosolyodott el Mátyás az 
érdemes társaság láttára.

- Bécsi diákok vagyunk, urunk királyunk - hajlongott a 
három legény.

- Hát aztán mi járatban volnátok? - tudakozta Mátyás.
- Le akarjuk főzni a pesti diákokat. Hallottuk hírét, hogy 

fölvitte isten a dolgukat. Bársonyba járatod, kaláccsal 
eteted őket.

- Úgy igaz az - bólintott a király. - Úgy kell megbecsülni 
a tudományt, ahogy megérdemli.

- No, akkor minket aranyba foglaltass, marcipánnal 
tarts, magyarok királya! Szem nem látta, fül nem hallotta 
párját a mi tudományunknak. Erdő az, nem berek, 

tenger az, nem patak, mint a pesti diákoké.
- Megnézzük, hány zsákkal telik - mosolygott Mátyás 

csendesen, s odafordult a lapátfülűhöz: - No, fiam, hát mit 
árulsz?

A diák meglegyezgette magát a füleivel, s kevélyen je-
lentette:

- Olyan fülem van, hogy még a fű növését is meghal-
lom vele!

- No, te ugyan kivágtad a rezet - intett neki Mátyás ke-
gyesen. - Olyan jutalmat adok a tudományodért, ami-
lyent érdemelsz. Megengedem neked, hogy ott hallgasd 
az országban a fű növését, ahol csak tetszik.

A tudós bécsi diák úgy ballagott ki az ajtón, mint akit le-
forráztak. Szégyenletében úgy beletakaródzott a fülébe, 
hogy azt se hallotta, mikor a findzsaszemű a helyébe top-
pant.

- Hát te mit tudsz, szolgám? - kérdezte nyájasan Má-
tyás.

- Még ennél is különbet - forgatta szemét a findzsasze-
mű. - Olyan éles a szemem, hogy még annak a hangyá-
nak a pislogását is látom, amelyik a köntösöd ujján mászik.

- Az ám, csakugyan - pillantott Mátyás a dolmánya ujj-
ara. - Bizonyosan a kertben hullott rám az előbb. Nesze, 
fiam, megjutalmazlak vele. Legalább lesz min gyakorolni 
a tudományodat. Azzal a markába nyomta a hangyács-
kát a findzsaszeműnek. De úgy megzavarodott az az is-
tenadta, hogy az ajtót se látta meg az éles szemével, ha-
nem mindenáron az ablakon akart kimenni. Annál vígab-
ban táncoltatta az orrát a harmadik bécsi diák.

- Az ér a legtöbbet, amit én tudok - hunyorított Mátyás-
ra a fél szemével. - Olyan orrom van, hogy a hetedik ha-
tárból is megérzi a pecsenye szagát. S akkorát szippantott 
a takaros orrával, hogy csak úgy lebegtek bele a bíbor 
függönyök. Mátyásnak meg a könnye hullott nevettében.

- Szaladjatok hamar! - kiáltotta oda a kamarásainak. - 
Hozzatok egy fehér cipót ennek a tudós embernek a pe-
csenyeszag mellé, hadd mártogathassa meg benne! De 
nem várta az a cipót, hanem esze nélkül kisomfordált a 
palotából. Hanem az orra még egyszer olyan hosszúra 
nőtt, mint azelőtt volt, úgy kellett neki külön kocsin vitetni.

Azóta se főzték le a bécsi diákok a pestieket.

Amit Isten egybekötött....

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

Isten áldása egy életen át!

* * *
Februári számunkban már megjelent ez a fotó, sajnos a nyomda-
technikába valami hiba csúszott, és a kép nagyon foltos lett, ezért 

ismét leközöljük.

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!

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!
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BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK  ELNÖKE
5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118
Telefon: 66/441-156, Telefax: 66/441-609

Domokos László, a Békés Megyei Ön-
kormányzat elnöke ma délelőtt Budapes-
ten találkozott Dr. Székely Tamás egész-
ségügyi miniszterrel. 

A Békés Megyei Önkormányzat az or-
szágban elsőként nyert pert a Gyurcsány-
kormány egykori egészségügyi miniszte-
rének határozatával szemben. A Legfel-
sőbb Bíróság decemberben jogerősen ha-
tályon kívül helyezte a volt egészségügyi 
miniszter határozatát, mely a Békés Me-
gyei Önkormányzat fenntartásában mű-
ködő egészségügyi intézmények ágyszám 
csökkentéséről rendelkezett, és a minisz-
tert új eljárásra kötelezte.

Domokos László, a Békés Megyei Ön-
kormányzat elnöke peren kívüli megegye-
zéssel szerette volna megoldani a hely-
zetet, az ágyszám csökkentést megelőző 
eredeti állapotot visszaállítani.  A Legfel-
sőbb Bíróság (LB) határozatára hivatkoz-
va a Békés megyei elnök kérte, hogy  már-
cius 1-jével az egészségügyi ellátás lehető-
ségeit Békés megye 450ezer lakosa érdeké-
ben. Ezt a kezdeményezést Dr. Székely Ta-
más miniszter mereven és érzéketlenül el-
utasította. 

A Békés Megyei Önkormányzat jogér-
telmezése szerint egy jogállamban nem le-
het megkérdőjelezni a Legfelsőbb Bíróság 
határozatát, és elutasítani az abból faka-
dó következmények végrehajtását. A szo-

cialista kormány minisztere semmibe vet-
te a legfelsőbb bírósági döntést, ezért sze-
mélyes felelőssége megállapítható. 

Békés megye nem kapott lehetőséget 
arra, hogy egy közös szakértői munkabi-
zottságot hozzunk létre – mondta Domo-
kos László –, ami a peren kívüli megegye-
zésre módot adott volna, mert ellentétben 
a Békés Megyei Önkormányzat megegye-
zésre törekvő és konstruktív magatartásá-
val, a miniszter ezt is mereven elutasította. 
Ezzel egyértelmű vált, hogy az egészség-
ügyért, az egészségünkért felelős minisz-
ter nem akar és nem tud szembe nézni a 
Bíróság döntéséből adódó jogi következ-
ményekkel és nem akar enyhíteni az abból 
fakadó hátrányokon.

Domokos László elnök a bajok orvos-
lására és a további érdemi és érdeksérel-
mek nélküli munkára tett javaslatot, ám 
a miniszter csak arra a törvényre hivatko-
zott, mely szerint a további finanszírozási 
és TVK (területi mennyiségi korlát – ágy-
szám) felosztás az ő hatáskörébe tartozik. 
A miniszter ezirányú felvetésére aggoda-
lommal tekintünk – hangsúlyozta a Békés 
megyei elnök –, ezért a Megyei Önkor-
mányzatnak nem maradt más lehetősége, 
mint hogy a további jogi lépéseket előké-
szítse. 

Békéscsaba, 2009. február 19.

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Elsőként nyert pert Békés megye az ágyszám csökkentések ügyé-
ben

Az országban elsőként nyert pert a Békés Megyei Önkormány-
zat Molnár Lajos egészségügyi miniszter határozatával szemben. 

A Békés Megyei Önkormányzat mint felperes, az ágyszámok és az 
ellátási területre vonatkozó egészségügyi miniszteri határozat ellen in-
dított eljárást, melyben annak hatályon kívül helyezését kérte.

A Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte az egészségügyi mi-
niszter határozatát és az alperest új eljárásra kötelezte.

Az Egészségügyi Miniszter 2007 márciusában meghozott hatá-
rozataival a szakellátási normatívák egészségügyi szolgáltatók közöt-
ti felosztásáról döntött a Pándy Kálmán Kórház, a Tüdőkórház és a 
Nagyszénási Otthon vonatkozásában. 

A gyakorlatban a miniszteri döntés a Pándy Kálmán Kórház eseté-
ben azt jelentette, hogy a kórház kapacitása 230 ággyal csökkent, ami 
az aktív ágyak 22%-os csökkentését jelenti, stb.

A Békés Megyei Önkormányzat kereseti kérelmében kifejtette azt az 
álláspontot, hogy a meghozott miniszteri döntések alkotmánysértőek, 

a diszkrecionális jogkörben meghatározott ágyszámok megyei és regi-
onális szinten alacsonyak, nem igazodnak az itt élők lakosságszámá-
hoz, és nem tükrözik a statisztikai mutatók által várható ellátási szük-
ségletet. 

A Békés Megyei Önkormányzat által sérelmezett döntések figyel-
men kívül hagyják a „lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészség-
hez való jog” elvét.

 A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának 2008. szeptember 
26-i döntése / A 109/2008. (IX. 26.) AB határozat megsemmisítette a 
2006. évi CXXXII. Törvény 4. §, 5. § (3) bekezdését …, de csak a hatá-
rozathozatal – tehát 2008. szeptember 26. – napjával.  / pillére a most 
meghozott és a Békés Megyei Önkormányzat kedvező ítéleteinek, hi-
szen elvi éllel került leszögezésre, hogy az Egészségügyi Miniszterre is 
vonatkoznak a Magyar Köztársaság törvényei, s megalapozatlan, át-
gondolatlan döntést még diszkrecionális jogkörében sem hozhat. 

A Legfelsőbb Bíróság mindhárom döntésében nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy a Békés Megyei Önkormányzat által sérelmezett 
határozatokból nem állapítható meg, hogy az Egészségügyi Miniszter 
tiszteletben tartotta a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészség-
hez való jog elvét. Ennek pontosan az ellenkezője az igaz, és nyilvánva-
ló, hogy az a védekezés, mely az Egészségügyi Miniszter jogi képviselő-
jének szájából elhangzott, hogy a döntés meghozatalakor a Miniszter-
nek nem volt elég ideje, több, mint komolytalan. 

A Legfelsőbb Bíróság szerint a tényállás megállapítási kötelezettsé-
gének az Egészségügyi Miniszter egyáltalán nem tett eleget, határoza-
tai a diszkrecionális jogkörét részben egyoldalúan kihasználva megala-
pozatlanok és ezen keresztül jogszabálysértőek is. 

A Legfelsőbb Bíróság szerint a felperesi tényelőadásokkal szemben 
– nevezetesen hogy kisebb az ágylétszám – semmilyen határozati tény-
állás nem állapítható szembe, amelyből kitűnne, hogy az Egészségügyi 
Miniszter „a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való 
jog elvét” tiszteletben tartotta. 

Békéscsaba, 2009. február 13.

Az egészségügyi miniszter elutasította 
Békés megye jogos igényét!

Beteg az egészségügy…
Dr. Cser Ágnes az Egészségügyi és Szociális 

Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének el-
nöke január 30-án Gyomaendrődön járt, és a 
Katona József Művelődési Központban lakos-
sági fórumot tartott a magyar egészségügyről.

A fórumon részt vett Domokos László or-
szággyűlési képviselőnk is.

Előadását azzal  a döbbenetes adattal kezd-
te, hogy míg egy olasz férfi átlagosan 71 évet él 
egészségesen, addig a magyar férfi mindössze 
53-at. Az Európai Unióban Magyarországon a 
legrövidebb a várható átlagélet, és itt a legpesz-
szimistább a lakosság.

Nap mint nap látjuk, halljuk, hogy a kor-
mány mennyi pénzt von ki az egészségügy-
ből. Az uniós és magyar jogszabályok is előír-
ják a szociális partnerekkel való párbeszédet. 
Az ország költségvetése úgy készül el, hogy azt 
nem előzi meg szakmai vita, egyeztetés az érin-
tett felekkel. Az elosztást különböző lobbi érde-
kek erőviszony dönti el. Magyarországon a köz-
pénzek felhasználása nem átlátható. Az elmúlt 
18 évben senkit nem vontak felelősségre azért, 
mert milliárdokat tüntetett el. 

Nem vádaskodni akarunk, hanem tisztes-
séggel kérjük számon a közpénzek felhaszná-
lását.

Dr. Cser Ágnes nagysikerű előadását szá-
mos kérdés és hozzászólás követte.
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2009. február 6-án este száznál többen zsúfolódtunk az OMart 
könyvesboltban a Frésylla című  könyv bemutatóján. Oláh Gizel-
la, az üzlet és a kulturális műhely háziasszonya meleg szavakkal 
köszöntötte a megjelenteket, a sok érdeklődőt, de mindenekelőtt a 
két fiatalt, Valuska Sárát és Novák Hangát, akik az est főszerep-
lői voltak. Majd annak a pályázatnak a képviselőit, mely kiírója és 
mecénása is volt a megjelenő könyvnek. Az OCÉ Hungária Kft. 
részéről Lendvai Gyöngyi és Papdi Ferenc mondta el a legfonto-
sabb tudnivalókat. Ezt követte Valuska Lajos illusztrációkkal gaz-
dag előadása. A fantasy műfaját mutatta be röviden, annak törté-
netét, híres alkotóit, filmes megjelené-
sét. Majd a Száva-trilógia első könyvé-
nek, a Frésyllának Prológusa hangzott 
el Polányi Éva tolmácsolásában, mint-
egy ráhangolva a közönséget a 15 éves 
lány fantasy könyvére, s bevezetve azt a 
beszélgetést, mely az alkotókat próbálta 
szóra bírni, megismertetni a közönség-
gel. Akik eljöttek, közelebbről is bele-
láthattak e fantáziavilágba, s a korábbi 
számunkban megjelenő Sára- enciklo-
pédiát kiegészítve, teljesebb képet kap-
hattak motivációkról, hatásokról, élmé-
nyekről, mindennapokról, feladatokról, 
tervekről. Novák Hanga, a könyv il-
lusztrátora beszélt az alkotói szabadság-
ról, látványtervezésről, grafikáról… Ezt 
megerősítette az a kiállítás, mely aznap 
nyílt a könyvesboltban, s tette még szí-
nesebbé az estet. (A képek megtekint-
hetők, szeretettel ajánljuk az érdeklődők 
figyelmébe…) A beszélgetést dediká-
lás, kötetlen író-olvasó találkozó zárta. 
Reméljük, mindenki számára tartalmas 
együttlét volt ez a két óra, s a fiatalokkal 
máskor is találkozhatunk, pályájuk ala-
kulásáról hallhatunk.

Frésylla az OMartban

Ebben a hónapban Novák Hanga írt az irodalmi oldalra.

Szeretném megköszönni, hogy élhetek a felkínált lehetőséggel, 
és bemutatkozhatom a gyomaendrődi olvasóknak. 

Szegeden születtem, az általános iskolát Gyomaendrődön vé-
geztem, majd a szegedi Tömörkény István Művészeti Gimnázium 
grafikaszakára jártam. Jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
másodéves hallgatójaként a grafikai tervezés fortélyait sajátítom el. 

Úgy gondolom, hogy mindenki szereti a szép könyveket. Azo-
kat pedig külsejükben tervezőgrafikusok, tipográfusok, illusztrátorok 
tervezik, és remek nyomdák készítik, mint például a Gyomai Kner 
Nyomda. Szerintem a művészet, s legyen a vizuális vagy verbális, 
illusztráció vagy irodalom, feladata a gondolatokat formába önteni, 
érthetővé, hatóvá tenni.

Manapság a grafika két szakirányra bomlott, az egyik a képgra-
fika, mely autonóm műveket hoz létre grafikai eszközökkel, techni-
kákkal, a másik a tervezőgrafika, mely a grafikai tervezést manuáli-
san, vagy digitálisan oldja meg.

Az illusztráció nem feltétlen grafikai s nem is feltétlen tervező-
grafikai feladat. De célszerűségből ide soroljuk. Technikailag igen 
tág, hiszen szinte bármivel létrehozhatunk illusztrációt. Leggyakrab-
ban mégis az álltanos grafikai technikák használatosak. 

Ilyenek a sokszorosító eljárások és az egyedi toll, tus, kréta, ceru-
zarajzok, ennek anyagi okai is vannak. Az illusztráció két fő csoport-
ra osztható. Egyik a szakkönyvi, mely feladata a könyv témáit reáli-
san, képileg hűen bemutatni, mint például a tankönyvek magyará-
zó ábrái, ez lehet fotó, hipernatura… 

A másik a regények, mesék, versek illusztrációi, ezek végtelen 
szabadságot adhatnak.

E területen számomra a legkedvesebbek: Gross Arnold, Reich 
Károly, Kass János, akik többek között, talán mindenki által ismert 
gyermekkönyveket és ifjúsági regényeket tettek színesebbé és kívá-
natosabbá műveikkel. 

Megfigyeléseim szerint fontos, hogy nem szabad szóról szóra le-
képezni az írott szöveget. Általában érdemes egy lényeges momen-

tumot, hangulatot, karaktert, vagy hely-
színt ábrázolni, így nem gátoljuk az ol-
vasó képzeletét.

Valuska Sári könyvénél a megbíz-
ható és gyors, kevésbé költséges csőtol-
lat vettem a kezembe, s így fekete-fehér 
vonalas rajzokat készítettem.

A vártnál nehezebb volt átgondol-
ni, hogy mit és miként sűrítsek egy-egy 
rajzba.

Az alakok megformálásán töpreng-
tem egy keveset, és hozzájuk vázlatokat 
is készítettem. A törpök és sárkányok 
alakja magától értetődő volt, az urikok 
pedig nevükben hordozták csúf alakju-
kat. A helyszín és környezet változatos-
sága is nehezítette a dolgom, de még-
is azt alakítottam legnagyobb élvezettel.

Remélem rajzaimmal hozzá tudtam 
adni a könyv világához, és minden-
ki örömmel lapozgatja. Bízom benne, 
hogy nagy sikert arat, és megéli a máso-
dik kiadást. Ha így lesz, szeretném a ti-
pográfiáját is magam készíteni.

Novák Hanga
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Március
Túrós sült krumpli

Héjában krumplit sütünk. Hosszában 
félbevágjuk és kivájunk belőle 
valamennyi krumplit. A kivájt krumplit 
túróval összetörjük, kaporral, sóval 
ízesítjük, tejföllel hígítjuk, hogy jól 
kenhető krém legyen. Visszatöltjük a 
krumplikba és egy-egy sajtszelettel 
lefedjük. Kevés olvasztott margarinnal 
megkenjük és készre sütjük.

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 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

Hájas kiflire éhes? Endrődi hájas kifli, káposz-
táslepény… stb. sütését kelt tésztából és egyéb, 
tájjellegű sütemények készítését vállalom. Tele-
fonszám: 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

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

SACRAMENTUM 
Temetkezés

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

Fiókiroda: Endrőd, Endrődi u. 9.

Állandó ügyelet: 06-30/696-71-17

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.

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

FÜLÖP VINCÉNÉ GONDA MÁRIA, 
aki Endrődön élt, február 22-én 71 éves ko-
rában rövid súlyos betegség után elhunyt. 
Gyászolják: családja 

FÜLÖP IMRE, aki Endrődön, 
Nagylaposon élt, január 28-án rövid be-
tegség után 66 évesen elhunyt. Gyászolják: 
testvére, rokonai, a Gubucz és az Erdősi 
család

GYURICZA IMRÉNÉ TÍMÁR MÁ-
RIA MAGDOLNA, aki Endrődön a Mikes 
utcában élt, február 22-én 90 évesen hosz-
szú betegség után elhunyt. Gyászolják: két 
leánya és családjaik

HEGEDŰS GERGELY, aki Hunyán 
a Széchenyi utca 3. szám alatt élt, 49 éves 
korában megtért Teremtőjéhez. Gyászolja: 
édesanyja, testvére, sógora és annak család-
ja valamint a rokonság

OMILIÁK ISTVÁN, aki Endrődön az 
Öregszőlőben élt, február 16-án 86 éves ko-
rában hosszú betegség után elhunyt. Gyá-
szolják: felesége, fiai, unokái és a rokonság

SALAMON IMRÉNÉ TALIGA GI-
ZELLA volt hunyai lakos 86 éves korában 
az Égi Hazába költözött. Gyászolják: lányai, 
fiai, vejei, menyei, unokái, dédunokái és a 
rokonság

TÍMÁR LAJOS, endrődi lakos, február 
20-án rövid súlyos betegség után 96 évesen 
elhunyt. Gyászolják: unokahúga és családja

VARGA MÁTYÁSNÉ TÍMÁR ILONA, 
aki Endrődön a Csókási zugban élt, febru-
ár 22-én 86 évesen hosszú súlyos betegség 
után elhunyt. Gyászolják: a 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

Kaptunk egy régi fényképet. Nem 
tudjuk, mikor és hol készülhetett. 
Hátha valakinek ismerős lesz....Fényképalbum
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Kedves vásárlóim!
Márciusi ajánlataim:

•	 kistasakos kerti magok, zöldségek, vi-
rágok

•	 dughagyma, bioburgonya
•	 virághagymák, rózsatövek, virágföldek
•	 tavaszi	lemosó	vegyszerek,	rovarölők
•	 gombaölők,	gyomirtók,	virágtápok
•	 műtrágyák,	patkánymérgek
•	 kézipermetezők,	kéziszerszámok	
•	 barkácsgépek,	szegek,	csavarok
•	 kandallók, kályhacsövek, talicskák
•	 festékáruk, ecsetek, létrák
•	 műanyag	kukák	110	l	-	120	l,	műanyag	

áruk
•	 munkavédelmi	bakancsok,	védőkesztyűk
•	 izzók,	elemek,	zseblámpák
•	 konyhai eszközök, fóliák, zsákok

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Vacsora a katolikus temetőinkért
Hagyományos egyházközségi vacsorát rendezett az Endrődi Szt. Imre 

Egyházközségért Közhasznú Alapítvány a volt Katolikus Népházban, amit 
még Csernus Mihály építtetett, és éppen jövő év májusában lesz 80 éves. 

Az idei esztendőben is Varjú László gondnok, és segítői helyben főz-
ték a finom birkapörköltet, azok részére, akik megtisztelték jelenlétükkel az 
eseményt. Több mint százan voltunk jelen, akiket Iványi László plébános 
köszöntött, majd az alapítvány kuratóriumi elnöke Szabó Zoltánné számolt 
be az elmúlt év temetői munkáiról, és részletesen tájékoztatott a befize-
tett és felhasznált adományokról, támogatásokról. Ezt követően Domokos 
László országgyűlési képviselő köszönte meg a meghívást. 

A tombolajegyek tiszta bevételét az alapítvány számlájára fizettük be 
azzal a céllal, hogy az endrődi katolikus temetőink állapota ebben az évben 
is - az elmúlt évekhez hasonlóan - szép és rendezett legyen.

Kérésként hangzott el, hogy jó lenne, ha pályázati lehetőséggel és ma-
gánszemélyek támogatásával megújulna a templom főbejáratánál található 
Corpus. Erre a Műemlékvédelmi Hivatal az engedélyt már megadta. A kő-
restaurátori munka közel 2,5MFt-ba fog kerülni, és a munkát ebben az esz-
tendőben el kell kezdeni, hogy ezt a nemes feladatot, valóra tudjuk váltani.

Végül szeretnénk megköszönni mindazok fáradozását, akik a ren-
dezvény lebonyolításában részt vettek, munkájukkal, tombolatárgyaikkal, 
pénzadományukkal valamint imájukkal segítették ezt az estét.

Pepelán Ferenc kántor szolgáltatta a zenét és gondoskodott a jó hangu-
lat megteremtéséről, valamint Szilágyi András énekelt.

Isten fizesse meg mindenki munkáját.
Köszönettel: Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna

EGYHÁZKÖZSÉGI FARSANGI VACSORA


