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A tartalomból:

Ha Felhőútra lépsz, jó úton jársz - 
Emberközelben Szabóné Koleszár Edina 

14. oldal

Norvégia képekben - kiállítás - 12. oldal 

Emlékezés 1848. március 15-ére

Egyházközségi farsangi vacsora - 20. oldal

„A Pilvax kávéházban azt határoztuk, 
hogy sorra járjuk az egyetemi ifj úságot. 
Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt 
az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész 
késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, 
mint a görögtűz: a víz nem olthatja el. 

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd 
a jogászokhoz vonult a számban és lel-
kesedésben egyaránt percenként növe-
kedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és 
a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a 
„Nemzeti-dal” -t. Mindkettőt kitörő lel-
kesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő 
„esküszünk”-öt mindannyiszor visszahar-
sogta az egész sereg, mely a téren állt. 

Landerer nyomdájához mentünk, 
amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 
pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyom-
ni kezdték. Délfelé elkészültek a nyom-
tatványok, s ezrenként osztották szét a 
nép között, mely azokat részeg örömmel 
kapkodta. Délután három órára gyűlést 
hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság 

eloszlott. 
A szakadó eső dacára mintegy 10000 

ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan 
a városházához mentünk. A tanácsterem 
megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanács-
kozás után a polgármester aláírta a 12 
pontot. Óriási lelkesedés tört ki!... 

- Budára! Budára! Nyitassuk meg 
Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leg-
inkább és legtöbbször hallható kiáltásai. 
A választmány legalább húszezer ember 
kíséretében fölment Budára a helytartó 
tanácshoz és előadta kívánatait. A nagy-
méltóságú helytartó tanács sápadt vala 
és reszketni méltóztatott, s öt percnyi ta-
nácskozás után mindenbe beleegyezett. 
A katonaságnak kiadatott a tétlenségi 
rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics 
börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal 
hozta át a töméntelen sokaság Pestre. 

Ez volt március 15-e. Eredményei 
olyanok, melyek e napot örökre neveze-
tessé teszik a magyar történelemben.” 

(Részlet Petőfi  Sándor naplójából)

IN MEMORIAM
Dr. Ugrin Béla 

egyetemi tanár, tv producer - 4. oldal
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FELHÍVÁS

Az Endrődi Közösségi Ház (eredeti neve: KATOLIKUS 
NÉPHÁZ) idén 80 éves. Az ünnepélyes megemlékezés május 
elején lesz.

Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy akinek van olyan fényké-
pe, amely valamilyen eseményt, rendezvényt ábrázol és a Nép-
házhoz köthető, másolás céljából juttassa el hozzánk.

Ezen kívül szívesen veszünk bármilyen írásbeli visszaemlé-
kezést is a fenti témában.

Szeretnénk ezeket az emlékeket közzétenni.
Köszönettel:   Ungvölgyi János:  T: 06 30 294 0650

  Giricz László:       T: 06 30 425 4512

Március 12-én ünnepi Megyegyűlés lesz Gyomaendrődön 
a Katona József Művelődési Központban (új neve: Közművelő-
dési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény) 11 
órától. Éppen 10 éve (2000. március 14-én) szintén itt tartották 
a kihelyezett Megyegyűlést.

A részletes program hamarosan olvasható lesz Gyomaendrőd 
Város honlapján www.gyomaendrod.hu 

Kedves Endrődi Barátok!
Az Endrődiek Baráti Köre  2010. március 6-án 10-16 óra kö-

zött tartja meg szokásos budapesti összejövetelét.
Szeretettel várjuk tagjainkat, de rajtuk kívül más és újabb ér-

deklődőket is, akik számára Endrőd neve kedvesen cseng. 
Mint tudják/tudjátok a régi megszokott helyen - felújítás mi-

att - nem lehetséges a találkozót megtartani. Szerencsére sikerült 
újabb-talán jobb- helyre találni. Címe:

1054 Budapest, V. Alkotmány u. 9-11. „Alma Mater” étte-
rem (Parlamenttel szemben, bejárat a Szemere utcai oldalon)

Megközelítése igen kedvező. Szombaton ingyen parkolási le-
hetőség közvetlenül a vendéglő mellett.

Vonattal érkezők, Keletiből: 2-es Metró-Kossuth tér; 78-as 
Trolibusz-Szemere u.; Nyugatitól – sétálva, valamint 2-es villa-
mos, 15-ös busz, stb.

Előrendeléssel kétféle menüből lehet választani, 2000,-Ft-os 
áron:

A. Marhapörkölt tarhonyával és házi vegyes savanyúsággal. 
+rétes
B. Roston csirkemell erdei gombamártással és rizzsel + rétes

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a találkozón, telefo-
non vagy e-mail-en jelentkezzen be legalább egy héttel a fenti 
időpont előtt. A buszrendelés miatt, a vendéglő és a szervezők 
számára is szintén fontos a jelentkezők létszámának ismerete. 
(Természetesen bejelentkezés nélkül is mindenki szívesen látott 
vendég.)

Elérhetőségeink, Endrődön: Fülöp Imréné Kati, T: 06-66-
284-435; M: 06-30-662-8551

Továbbá: Tímár Imre elnök: T/F:06-1-326-7567; M:06-20-
942-9331; E-mail: villbizt@citromail.hu 

Szabó Béla vez. tag: T/F:06-1-326-6753; M:06-20-976-6322; 
E-mail: pille.1@t-online.hu 

Budapest, 2010. január 23.
Baráti üdvözlettel: Tímár Imre elnök

Helyreállítjuk a megrongált II. világháborús emlékművet

A januári számunk-
ban már jeleztük, hogy 
a II. Világháborús em-
lékműről ellopott név-
táblájának helyreállí-
tását kezdeményezte 
a helyi KDNP. Ehhez 
várjuk civilszervezetek, 
intézmények, cégek és 
magányszemélyek csat-
lakozását illetve támoga-
tását. Számlaszámunk az 
Endrőd és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél:

53200015-33419682
Nemzetközi: HU79 

5320 0015 3341 9682 
0000 0000 TAKBHUHB

Megjegyzésként írjuk oda az átutaló nevét és a célt: emlékmű- 
felújítás

Eladó
 - Endrőd, Dózsa u. 9. 

sz. lakóház: 3 szobás, 
összkomfortos (916 
m2  udvar, a ház ebből 
kb. 100 m2)

 - Ridegvároson 2 föld: 
0,1367 HA és 0,732 
HA

 - BL-7 dízelmotor dará-
lóval és fűrészgéppel

 - kézi kukoricamorzsoló
 - prés, boroshordók, traktor pótkocsi, vetőgép

Érdeklődni lehet az endrődi plébánián: 
Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 20/9457-843 vagy 66/283-940

MÁRCIUS 15.

Városunkban az ünnepi megemlékezés Gyomán lesz, márci-
us 15-én, hétfőn délelőtt 10 órakor. Az ünnepi megemlékezést 
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tartja. Ünnepi beszédet 
mond Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő.

JELES MAGYAROK – 150 ÉVE SZÜLETETT KNER IZIDOR

Jubileumi ünnepséget 
rendeztek a 150 éve szüle-
tett Kner Izidor tiszteletére 
Gyomaendrődön, a Kner 
Nyomdaipari Múzeumban 
2010. február 5-én. Az ese-
mény keretében bocsátotta 
ki a Magyar Posta a „Jeles 

magyarok” sorozat legújabb alkalmi bélyegéből 400.000 db-ot.

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

A Képviselő-testület számára az egyik legsarkalatosabb pont, a 2010. 
évi költségvetés tervezetének megvitatása, illetve elfogadása volt. Ezért, 
a város a koncepció készítési időszakát az előzőekhez képest jóval koráb-
ban, már 2009 szeptemberében elkezdte. Ennek oka az volt, hogy a pénz-
ügyminiszter 2009 szeptemberében bemutatta az Országgyűlés előtt azt 
a pénzügyi tervezetet, amely szerint városunk is 2010. évben 130.000.000 
Ft-tal kevesebb normatívából kénytelen majd gazdálkodni. Az elvonás 
65.000.000 Ft-tal sújtja az oktatási, 35.000.000 Ft-tal a szociális, illetve 
30.000.000 Ft-tal a közművelődés ágazatot. A költségvetés készítésének 
legfontosabb irányelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátása volt, 
amelyeket a költségek csökkentése mellett kénytelen biztosítani. Ennek 
azonban egyik következménye a létszám leépítése úgy, hogy a kötele-
ző feladatok száma nem csökkent. (A polgármesteri hivatalnál 2 fő, a 
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 1 fő január közepén 
és további 3 fő leépítése folyamatban van, a Térségi Szociális Gondozási 
Központban a létszám a 2009. évhez képest 1 fővel csökkent.) A létszám-
leépítésen kívül változott a személyi juttatás mértéke is, amely különösen 
érzékenyen érintette az általános iskolákban, valamint a szociális ága-
zatban dolgozó közalkalmazottak juttatásait. Az egyeztetés 2010. február 
9-én együttes bizottsági ülés keretében vette kezdetét, majd 2010. február 
11-én rendkívüli testületi ülésen egy tartózkodással elfogadásra került a 
város 2010. évre szóló költségvetése. 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban

1. Táblázat
Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv

Bevétel összesen 4 067 451 2 910 706
Költségvetési hiány belső fi n. 
Szolgáló bevételek összesen

1 436 309

Rövid lejáratú hitelfelvétel 54 000 0
Bevétel mindösszesen 4 121 451 4 347 0150
Működési kiadás összesen 2 392 975 2 478 849
Felújítás összesen 75 781 115 169
Fejlesztés összesen 381 250 480 155
Tartalék 1 271 445 1 272 842
Egyéb fi nanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen 4 121 451 4 347 015

Fejlesztési hiányunk:   582 787 (E Ft)

Kötvényhez kapcsolódó fejlesztések 
felhasználási terve:   582 787 (E Ft)

A kötvény fel nem használt része:  417 216 (E Ft)

A fejlesztési tervek között szerepel: (a teljesség igénye nélkül) 
utak javítása-építése, kerékpárút építés, járdaépítés-javítás, parkoló 

tervek készítése, parkoló építés, (Kossuth út) belvíz beruházás folytatá-
sa, Ipari Park csarnok, és közmű bővítés, Polgármesteri Hivatal komplex 
akadálymentesítése, Kner Imre Gimnázium + fűtési rendszer felújítás, 
Liget fürdő egyéb fejlesztések, sportcsarnok küzdőterének felújítása Kis 
Bálint Általános Iskola Százszorszép óvoda épületének felújításához ön-
erő biztosítása, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola alsó tago-
zatán nyílászáró csere, illetve sikeres pályázat esetén az épület szigetelése, 
Endrődi Közösségi Ház belső udvar homlokzat felújítás, Fő út 81/1 zebra 
építés, pályázatoknál önerő biztosítása.

A polgármesteri beszámolót követően 29 napirendi pontot tárgyalt 
a Képviselő-testület a február 25-iki ülésen. 

 Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vá-
ros közigazgatási területén működő óvodákban és általános iskolákban 
a 2010/2011-es tanévre történő beíratást 2010. március 29. 30. 31. na-
pokra rendeli el. A beíratás a helyben szokásos módon fog történni a 
kijelölt napokon.

Az óvodák és az általános iskolák kötelesek a beíratás időpontját leg-
alább harminc nappal korábban közzétenni. 

 Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása

A város Önkormányzata a 2010. évi költségvetési rendeletének elfo-
gadásával egy időben pályázatot ír ki támogatási alapokra. 

2. Táblázat
Felhasználható 

keret
Pályázható 

összeg
Ifj úsági alap 1300 E Ft 900.000 Ft
Sportalap 17.000 E Ft 13.600 E Ft
Civil szervezetek támogatási 
alap

8.000 E Ft 5.280 E Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. 3. 31., elbírálás időpont-
ja: 2010. 4. 19.

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

Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználására

Az Alapra elkülönített összeg: 2.000.000 Ft. A döntési jogkörrel 
rendelkező Oktatási-, Kulturális-, Esélyegyenlőségi Bizottság az éves ke-
ret 90%-át pályázat útján osztja fel, 10% céltartalék mellett.

Célja: vendégbarát programok szervezése, vendéglátás területén 
működő reklámtevékenységek támogatása, a helyi turisztikai kapcsola-
tok erősítése, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjele-
nésének megteremtése, stb.

A támogatásban részesülők köre: alapítványok, egyesületek, ide-
genforgalom és vendéglátás területén működő vállalkozások, vállalko-
zók, gazdasági társaságok, amelyek Gyomaendrőd területén végzik te-
vékenységüket.

A támogatás formája, mértéke: vissza nem térítendő támogatás, 
mértéke a megvalósítás nettó költségeinek maximum 50%-a, legfeljebb 
azonban az alap kerete.

Begyújtási határidő: március
Döntés, szerződéskötés: április
Finanszírozás: május

Beszámoló a 2009 évben pályázati forrásokból megvalósult beru-
házásokkal kapcsolatos elszámolási feladatok teljesítéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évben az alábbi pályáza-
ti forrásból megvalósult beruházásokkal számolt el:

3. Táblázat
A pályázati cél Támogatás (Ft)

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 19. 734. 073
Nők szerepe a politikai életben,
Konferencia,és testvérvárosi találkozó

1. 352. 355

Infrastrukturális fejlesztések fogyatékkal élők 
nappali ellátása érdekében

47. 444. 909

Településrendezési terv  készítése Gyomaendrődön 2. 498. 933
Kompetenciaalapú oktatás bevezetése felmenő 
rendszerben a gyomaendrődi oktatási 
intézményekben

82. 000. 000

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 
fejlesztése, állagmegóvás

2. 000. 000

Kistérségi közművelődési-múzeumi referensi 
szolgálat és oktatási, közművelődési és 
tudományos konferenciaközpont kialakítása a 
Szarvasi Kistérségben

8. 000. 000

XI. nemzetközi halfőző verseny - ÚMVP 
rendezvény

500. 000

Kistérségi közművelődési-múzeumi referens 
továbbfoglalkoztása

811. 430

Kerékpárút hálózat fejlesztése Gyomaendrődön 142. 252. 322
Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön 19. 282 662
Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése 
érdekében

9. 859. 322

Hősök útja felújítása 9. 512. 179
Ösztöndíjas foglalkoztatás 4. 320. 000
Belvíz V. ütem 129. 000. 000
Útépítések és felújítások Gyomaendrődön 46. 714. 463

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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Dr. Ugrin Béla

(1928-2010)

Endrődön született 
1928. július 19-én. Édes-
apja Ugrin Gáspár, édes-
anyja Gyuricza Regina volt. 
Tartalmas életének há-
romszöge: Magyarország, 
1956—1962-ig Nyugat-Né-
metország, majd 1996-ig 
Amerikai Egyesült Államok.  
Ezután hazatért Magyaror-
szágra. 2010. január 9-én 
hunyt el Budapesten.

Diplomák 

Magyarország 

PhD diploma (nyelvtudomány) Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem JBTK. Budapest. 2000 (Amerikai PhD disszertáció 
megvédése és honosítása alapján.) 

Egyesült Államok 

1994 PhD diploma (művelődés); Southwest University, 
New Orleans-Kenner, Lousiana, USA

1990-93 Doktorátusi kurzusok 60 szemeszter órája befe-
jezve: Texas Southern University. Houston 

1984-85 Post-gradualis tanulmányok TV-rendezés és szer-
kesztés. University of St. Thomas, Houston.

1980 Magiszteri diploma (bölcsészettudomány): Texas 
Southern University. Houston, Texas. 

1977 Főiskolai diploma (zsurnalisztika); University of Hous-
ton. Houston, Texas. 

Németország 

1957-1960 Fotózsurnalisztikai Intézet-i diploma (Institute 
für Bildjournalismus) München Német TV és Filmintézet 
(Deutsches Institute für Film und Fernsehn) hallgatója; Mün-
chen.

Magyarország

1955 Rózsahegyi Dráma Stúdió; színészképzői és rendezé-
si diploma, Budapest.

1948 Érettségi diploma: Békéscsabai Kereskedelmi Közép-
iskola. Békéscsaba. 

Szakmai Kronológia 

Egyesült Államok
1986-1995 TV producer és rendező. Houston ISD Media 

Services Television, Houston, Texas.
Munkakör: Művelődési, tanárképzési és két-nyelvű oktatá-

si TV sorozatok témájának kutatása, javaslata, tervezése, dra-
maturgiája, rendezése és szerkesztése. A programok havonta 
jelentek meg az amerikai PBS és Houston környéki művelődé-
si TV csatornákon.

1993 TV producer és rendező: Üzletelés Magyarországgal 
(Doing Business with Hungary);

gazdaság-politikai TV műsor -- kétszer sugározva a PBS-
en. 

1985 TV producer és rendező: André Kertész: A Fényké-
pészet Költője (André Kertész: A Poet with the Camera) kultu-
rális TV program 3 éven át volt évente háromszor sugározva 
az Egyesült Államok PBS (Public Broadcasting Services) 316 
TV állomásairól.

1969-1985 Fotóriporteri osztályvezető; The Houston Post 
nevű 400.000 példányszámos napilapnál. 

Munkakör: Osztályvezetés: kulturális és gazdaság-politi-
kai levél-tárca cikkek írása fotók kíséretével. Újsághirdetéssel 
kapcsolatos TV reklámok rendezése és produkciója. 

1977-1995 Vendég-előadó Houstoni egyetemeken, fotó-
kommunikációk filozófiája vonalán.

1966-1969 Fotóriporteri osztályvezető a Westport News 
hetilapnál, Westport, Connecticut.

1962-1969 Szabadúszó (freelance) fotóriporter New York 
városában és Connecticut Államában.

Németország

1959-1962 Fotóriporter a Quick magazinnál. München.
1957-1959 Rendező-asszisztens müncheni TV és film stú-

diókban,

Magyarország

1955-1956 Rendező-asszisztens; Gárdonyi Színház, Eger. 

Publikációk

Egyesült Államok és Németország

1959-1995 Cikkek és fényképsorozatok: Westport News, 
The Houston Post (újságok), Popular Photography, Quick, 
Stern (magazinok). Kézirat (350 oldal) Párbeszédek Kertésszel 
(Dialogues with Kertész), a J. Paul Getty Museum Center (Los 
Angeles) könyvtárban.

Kritikák és Profilok

Egyesült Államok és Németország

1985-1986 The Nes York Times, The American 
Photographer, The Houston Chronicle, Film Texas és a Photo 
District News írtak pozitív kritikákat, vagy profilokat az Ugrin 
TV produkciókról.

40 perces profil a Szabad Európa rádió Múlt Idők, Jelen 
Idők sorozatában, 1986. február 24-én.

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!
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

„Beszélni nehéz…”
2010. február 11-én Mezőberényben került megrendezésre a 

körzeti Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny.
A Kis Bálint Általános Iskolából és Óvodából négy tanuló ne-

vezett!
A szabadon választott szövegek elmondása után a kötelező szö-

vegek bemutatására került sor: az 5 – 6. osztályos, valamint a 7 – 8. 
osztályos korcsoportban egyaránt.

Az alábbi nagyon szép eredmények születtek: 
5- 6. osztályosok közül: Szonda Lili 6. b: első helyezés
7-8. osztályosok közül: Almási Viktória 7. a: harmadik helyezés, 

míg Tóth Vanda 8. b: első helyezett lett!
Így Vanda bejutott az Országos Kazinczy Szép Beszéd Verseny-

re, amelyet április elején, Kisújszálláson rendez a Kazinczy-díj Ala-
pítvány.

Felkészítő nevelők: 
Balla Károlyné, Kónya Márta és Hunya Jolán tanárnők

Wesselényi Sportnap
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda először szervezte meg közö-

sen a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolával a Wesselényi 
sportnapot. A két iskola mellett bekapcsolódott a Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola és Óvoda is.

A sportnap úszóversennyel kezdődött, amelyet a Liget Fürdőben 
rendeztek meg 5-8. osztályos tanulók számára. A gyerekek 50 méteres 
mell- és 50 méteres gyorsúszásban versenyeztek. Az értékelés évfolya-
monként, leány és fi ú kategóriában külön-külön történt.

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda eredményei:
Mellúszás:
I. helyezettek: Tóth Ágnes 8.b, Zrubecz Réka 7.c, Gönczfalvi Balázs 

7.c, Illés Veronika 6.b, Szabó Laura 5.b.
II. helyezettek: Epresi Konrád 8.b, Csulák Anett 7.a, Czeglédi Laura 

6.a, Kovács Krisztián 6.b, Tímár Dóra 5.b, Sóczó Tamás 5.b.
III. helyezettek: Lövei Kitti 8.b, Szabó Gyula 8.b, Virág Andrea 7.c, 

Pápai Petra 6.b, Miskolczi Milán 6.a, Kovács József 5.a.
Gyorsúszás:
I. helyezettek: Tímár Tímea 8.c, Zrubecz Réka 7.c, Gönczfalvi Ba-

lázs 7.c, Hanyecz Gitta 6.a, Kruchió Attila 6.b, Szabó Laura 5.b.
II. helyezettek: Tóth Ágnes 8.b, Epresi Konrád 8.b, Csulák Anett 

7.a, Csatári Bence 7.b, Illés Veronika 6.b, Kovács Krisztián 6.b, Kovács 
József 5.a.

III. helyezettek: Bela Lili 8.b, Erdei Kristóf 8.b, Lövei Kitti 8.b, Pápai 
Petra 6.b, Deli Csenge 5.b, Sóczó Tamás 5.b.

A sportnap 10 órától a Varga Lajos Sportcsarnokban folytatódott, 
ahol az 1-4 évfolyamosoknak ügyességi vetélkedőt szerveztek, amelyen 
a város mindhárom általános iskolájának tanulói „vegyes” csapatokban 
versenyeztek. A feladatok változatosak, érdekesek voltak. A szurkolók 
hangos biztatása mellett gyorsan eltelt az egy óra. Az eredményhirde-
téskor mindenki büszkén vehette át az érmeket.

A szabadtéri futóversenyen kis- és nagydiákok korcsoportonként 
versenyeztek. A mostoha időjárási viszonyok ellenére nagyon sok 
gyermek becsülettel végigfutotta az 1-2-3-4 körös távokat.

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda legjobb eredményei futás-
ban:

III. korcsoport: Czeglédi Laura 6.a – második hely.
IV. korcsoport: Kálózdi Gizella 6.a – második hely, Lövei Fanni 8.b 

– harmadik hely.

Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt bemutatkozott iskolánk 
újonnan alakult pompon csapata, és a mazsorett lányok is igen színvo-
nalas táncokat mutattak be.

Az érmeket Várfi  András polgármester úr, Varga Lajos a Liget Für-
dő igazgatója, valamint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Is-
kola és a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatónői adták át.

A spotnap hangulatos tanár-diák röplabdamérkőzéssel fejeződött 
be.

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

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

MÁRCIUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 17 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.
Nagyböjt péntekjein 5-kor keresztút

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Március 14-én és 28-án vasárnap fél 12-kor.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

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

Nagyböjt péntekjein fél 5-kor keresztút

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor, hétköznap a templomi hirdetés szerint.

Nagyböjt péntekjein fél 5-kor keresztút

MÁRCIUSI ÜNNEPEK
  7. vasárnap:  Nagyböjt 3. vasárnapja
14. vasárnap:  Nagyböjt 4. vasárnapja
19. péntek:  Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
21. vasárnap:  Nagyböjt 5. vasárnapja
25. csütörtök:  Gyümölcsoltó Boldogasszony
28. vasárnap:  Virágvasárnap
29. hétfő:  Nagyhétfő
30. kedd:  Nagykedd
31. szerda:  Nagyszerda

Február 5-én a gyomai plébánia kormányzója, Tímár Mihály 
atya visszatért a szalézi szerzetesrend balassagyarmati rendházába. 
A gyomai plébániát ezentúl Endrődről látjuk el.

Köszönetet mondunk Mihály atyának többéves szolgálatáért, 
aki sok nehézséggel küszködve igyekezett munkáját ellátni.

Ugyancsak köszönetet mondunk mindazoknak, akik az ő mun-
káját, életét segítették.

Nagyhét és Húsvét templomainkban Endrőd Hunya Gyoma
Március 28. Virágvasárnap 8, 17 10 fél 12* IL
Április 1. Nagycsütörtök, az Utolsó 
                                           Vacsora miséje

18 16 18 IL

Április 2. Nagypéntek
keresztút

az Úr szenvedése
9

15
16,30

17
17,30

18
Április 3. Nagyszombat

Adoráció a szentsírnál
Vigília, feltámadás 

8-18
18**

9-15
15**

9-18
18 IL

Április 4. Húsvétvasárnap 10, 18 8 fél 12**
Április 5. Húsvéthétfő 10, 18 8 fél 12

* barkaszentelés, passió
** feltámadási körmenettel
IL = igeliturgia

Nagyböjti lelkigyakorlatok

Hunya:
március 25-26-27 (csütörtök, péntek, szombat) 15 óra

Vezeti: Seidl Ambrus szarvasi plébános

Endrőd:
március 25-26-27 (csütörtök, péntek, szombat) 17 óra

Vezeti: Seidl Ambrus szarvasi plébános

Gyoma:
március 22-23-24 (hétfő, kedd, szerda) 17 óra
Vezeti: Kalaman János körösladányi plébános

A földrengés sújtotta Haiti megse-
gítésére február 7-én az ország összes 
katolikus templomában gyűjtés volt. A 
mi gyűjtésünk eredménye:

Endrőd: 41.580 Ft
Hunya  37.500 Ft
Gyoma    8.020 Ft

Kép:

Haitin Krisztus keresztje csodá-
latos módon teljesen épen maradt, 
körülötte minden romokban hever... 
nincs ennek égi üzenete?

Az iszlám más fegyverekkel 
hódítja meg Európát 

Miloslav Vlk bíboros, aki 
1991 óta Prága érseke, egy in-
terjúban arra fi gyelmeztetett: ha 
Európa nem viszonyul másként 
gyökereihez, az iszlám átveszi 
az uralmat felette.

„Európa megtagadta ke-
resztény gyökerét, amely által 
felemelkedett és amely erőt 
adott neki, hogy visszaverje a 
muszlim hódítást – ma azon-
ban egyre inkább az iszlám tér-
nyerésének vagyunk tanúi.” A 
muszlimok a magas bevándor-
lási aránnyal, illetve a születések 
magas számával „könnyedén 
betöltik azt az űrt, amely abból 
ered, hogy az európaiak sziszte-

matikusan megfosztják életüket a keresztény tartalomtól” – idézi 
Miloslav Vlk bíborost a CatholicCulture.org. „Európa magas árat 
fi zet azért, hogy elfordult spirituális gyökereitől. Most még van esé-
lyünk tenni valamit, de az időnk már nem mérhető évtizedekben”.

„A középkor végén és az újkor hajnalán az iszlám nem tudta 
fegyverrel meghódítani Európát, mert a keresztények akkor megál-
lították őket. Ma, amikor a harc már spirituális fegyverekkel folyik, 
amelynek Európa híján van, míg a muszlimok tökéletesen felfegy-
verzettek, Európa bukása már sejthető. „A muszlimoknak számos 
oka van arra, hogy errefelé terjeszkedjenek. Többek között vallási 
indokuk is van: Európa pogány magatartására és ateista életstílusá-
ra válaszul el akarják hozni az Istenbe vetett hit értékét.” Az iszlám 
térnyerése elsősorban az európaiak individualista életmódjának 
köszönhető: az emberek nem képesek és nem is akarnak áldoza-
tokat hozni – fogalmaz a prágai érsek. Ha a keresztények nem éb-
rednek fel, az iszlám átveszi a hatalmat és a kereszténység nem lesz 
elég erős ahhoz, hogy megjelenítse értékeit az emberek életében, a 
társadalomról nem is beszélve.

Vlk bíboros elmondta: „sem a szabadpiac, sem a felelősség nél-
küli szabadság nem elég erős ahhoz, hogy egy társadalom alapját 
adja. Önmagában még a demokrácia sem csodaszer, ha nem Isten-
ben gyökerezik.” Az emberek nem élhetnek sokáig alapvető lelki 
értékek nélkül – tette hozzá.

Magyar Kurír
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Papok éve - endrődi származású papok újmisés képei

A képekért köszöne-
tet mondunk a következő 
híveknek: 

Gyuricza Zoltánné, 
Hegedűs Bence, 
Harnos Vincéné, Ugrin 
Gyuláné, Hanyecz 
Béláné, Giricz László, 
Paróczai Lászlóné, Szujó 
Györgyné, Szántó Béláné 
(Újkígyós), Pintér Her-
mina

Mivel gyengén látszik, 
a középső kép felirata:

„Magasztalja a lelkem az Urat... (Lk 1,47)

PAPPÁSZENTELÉSEM ÉS ELSŐ 
SZENTMISÉM EMLÉKÉRE

1958

TÍMÁR MIHÁLY

Apostolok Királynője,
könyörögj érettünk!

Az gyomaendrődi Szent Imre Plébánia irodai dolgo-
zója, Gyuriczáné Szabó Erzsébet január 31-én nyugdíjba 
vonult.

Köszönjük neki a 16 év nálunk eltöltött becsületes és 
lelkiismeretes munkáját. Kívánunk neki jó pihenést, és 
Isten áldását a további éveire.

Febuár 1-től Deák Csaba akolitus vette át a munka-
körét, püspök úr aláírta munkaszerződését. Hivatalból 
képviselőtestületi tag is lett, Gyuriczáné Szabó Erzsébet 
ezentúl tiszteletbeli tag.

Deák Csaba akolitus a gyomai plébánia adminisztrá-
ciójába is besegít, valamint akolitus által végezhető lelki-
pásztori teendőket is ellát. Elérhetősége: +36 20 828-9968
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Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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BOLDOG KAFKA HELENE
MARIA RESTITUTA

ferences betegápoló nővér, vértanú
Ünnepe: március 30.

* Husovice, Brno mellett, Csehország, 1894. május 1.
† Bécs, 1943. március 30.

Sokgyermekes, kisiparos 
családból származott, édes-
apja cipész volt. Helene még 
egész kicsi volt, amikor a csa-
lád Bécsbe költözött. A Szent 
Brigitta plébánián 1905-ben 
elsőáldozó volt, 1911 máju-
sában bérmálkozott. Az ele-
mi iskola elvégzése után két 
évig trafikoslányként dolgo-
zott, majd a bécs-lainzi állami 
kórházban segédápolónő lett. 
Itt ismerte meg a Keresztény 
Szeretetről nevezett Ferences 
Nővéreket, és szülei tiltako-
zása ellenére 1915. október 
23-án belépett a rendbe. A 
Restituta nevet kapta, egysze-
rű fogadalmát 1916. október 

23-án tette le.
Első rendi beosztása a neunkircheni kórház sebé-

szeti osztályára szólt. A háború után visszarendelték 
Lainzba. Nem sokkal később a mödlingi kórház mű-

tősnője lett. Munkahelyein mindenütt az igazságosság 
és a rend képviselője volt, de mindig gondot fordított 
arra, hogy a rábízottaknak apró meglepetésekkel örö-
möt szerezzen. Magatartása a világi nővérekben és még 
inkább az egyházellenes orvosokban féltékenységet és 
ellenséges érzületet váltott ki. 1938 után is a mödlingi 
kórházban maradt, s egyre inkább a katolikus hit vé-
delmének központi alakja lett. Amikor elrendelték, 
hogy a kórtermek falairól távolítsák el a feszületet, a 
végsőkig ellenállt. Nem rejtette véka alá náciellenes-
ségét. Az orvosok között volt egy SS-tag, Dr. Stumfohl, 
aki halálos ellensége lett. Egy alkalommal rajtakapta 
Restituta nővért, amint egy csúfolódó verset diktált a 
gépírónőnek Hitlerről.

Azonnal följelentette. A nővért 1942. február 18-án 
letartóztatták, bíróság elé állították és október 29-én 
halálra ítélték. Ezzel az ítélettel a katolikus Egyházat 
és a szerzeteseket akarták megfélemlíteni és mély-
ségesen megalázni. A hatóságok próbálták rávenni 
Restitutát arra, hogy lépjen ki a rendből, s akkor sza-
badlábra helyezik. Sokan – még Innitzer bíboros érsek 
is – próbálták közbenjárásukkal megmenteni a kivég-
zéstől, sikerületlenül. 1943. március 30-án reggel le-
fejezték.

Boldoggá avatási eljárását 1988-ban indították el.
II. János Pál pápa 1998. június 21-én boldoggá avatta.

I love Békés megye programsorozat
A „Szeretlek Békés megye” rendezvénysorozat részeként február 

20-án indul útjára az „I Love Békés megye” programsorozat, mely ren-
dezvényeivel főként a fi atal korosztályt célozza meg. Az „I Love Békés 
megye” az első olyan fi ataloknak szóló kulturális programsorozat, amely 
lehetőséget kínál otthonunk, Békés megye történetének, kultúrájának 
megismerésére szórakoztató formában. A Békés Megyei Önkormányzat 
támogatásával született kezdeményezés célja, hogy a fi atalok megis-
merjék szülőföldünk értékeit, gazdagságát, s büszkén, reményekkel tel-
ve tekintsenek Békés megyére. 

A rendezvénysorozat a megye 75 településén, különböző helyszí-
neken várja az ifj úságot, interaktív nyereményjátékokkal, gasztronó-
miai élmények és szórakoztató programok sokaságával, melyen belül 
a programsorozat 8 kiemelt helyszínen további rendezvényekkel, lát-
ványos kiállításokkal, koncertekkel várja az érdeklődőket. Az „I Love 
Békés megye” programsorozat első állomását 2010. február 20-án Bé-
késcsabán rendezik meg a Phaedra Közéleti Központban. Ezt követően 
márciusban Mezőberény, majd Orosháza, Szarvas, Vésztő-Mágor, Gyula, 
Gyomaendrőd, s végül szeptemberben Szeghalom városába érkezik a 
programsorozat, melyen a fi atalok könnyed, szórakoztató formában 
ismerkedhetnek meg Békés megye kulturális intézményeivel, valamint 
közkedvelt együttesek zenéjére szórakozhatnak. A nyolc állomás kö-
zül kiemelkedik a június 24-26. között megrendezésre kerülő kulturális 
fesztivál, mely a Békés megye turisztikai gyöngyszemeként emlegetett 
Vésztő-Mágori Történelmi Emlékparkban várja a fi atalokat.

Az „I Love Békés megye” programsorozat első állomásán, Békéscsa-
bán, a Phaedra Közéleti Központban látványos megyetörténeti kiállítás, 
színes intézményi bemutatók, gigantikus méretű megye-puzzle, promó-
ciós standok, s rengeteg látnivaló várja az érdeklődőket. Délután a Bé-
kés Megyei Napsugár Bábszínház előadása szórakoztatja a gyerekeket 
a Világszép nádszálkisasszony meséjével, melyet a Békés Megyei Jókai 
Színház Színitanház hallgatóinak zenés műsora követ. Prohászka Béla 
olimpiai mesterszakács gondoskodik az ínycsiklandozó ételekről. Az 
este folyamán fergeteges koncert várja a fi atalokat. A rendezvény záró-
akkordja egy hajnalig tartó buli.
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
„Itt a farsang, áll a bál!”

Iskolánkban február 12-én 
farsangi mulatságot rendeztünk. 
Előzetesen a Diákönkormányzat 
tagjai elmondták javaslataikat, ki 
mit szeretne az idei rendezvényen. 
Sok érdekes ötlet felvetődött, me-
lyek többségét sikerült meg is va-
lósítani.

Kora reggeli órákban a gyere-
kek szendvicseket készítettek, tom-
bolát árultak, a pedagógusok és a 
konyhai dolgozók fánkot sütöttek, 
teát főztek.

Az ünnepség a jelmezesek fel-
vonulásával kezdődött, ahol sok 
meseszereplő kelt életre, sok érde-
kes maskarás gyönyörködtette a 

nézőket. Köztük volt például Túró Rudi reklám, öregasszonyok, Darth Wader, 
Hannah Montana, Minnie egér.

A következőkben az osztályok előzetesen begyakorolt produkcióit lát-
hattuk. A második osztályos Giricz Bettina Hannah Montana, a negyedik 
osztályos Szuper Lányok Kesha, a harmadik osztályos Kiscsillagok Alexan-
der Rybak Fairytale számára táncoltak. A 6. a-sok Britney Spearst és Michael 
Jacksont parodizálták, valamint Micimackó és a Zűroldók mesejelenettel 
kedveskedtek a gyerekeknek, Gyermekszáj összeállításukban pedig aranykö-
péseket gyűjtöttek össze. A hetedikes fi úk Schobert Norbit keltették életre.

Új hagyományt teremtve az idei évtől zsűrizték mind a jelmezeseket, 
mind a szereplőket. A zsűri tagjai között köszönthettünk két szülőt, a DÖK 
elnökét és az Igazgató urat. Az első helyezett fi nom tortát vihetett haza, a 
többiek pedig gyermekpezsgőt és édességet kaptak.

A gyermekek már lelkesen vártál a tombolahúzást, ahol több száz játék, 
különféle írószerek és más értékes tárgy talált gazdára.

Ezt követte egy táncos mulatság, melyen a mai disco slágerekre ropták 
a gyerekek a táncot.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a szülőknek, hogy fi nomabbnál fi no-
mabb süteményeikkel, tombolatárgyaikkal hozzájárultak a sikeres farsangi 
mulatsághoz.

Fasoláné Muca Irén és a 6. a osztály tanulói

Újabb szép eredmények matematikából…

A januári versenyek után (két versenyen három tanuló jutott az országos 
fordulóba) a központi matematika felvételin bizonyították tanulóink, hogy 
jól felkészültek matematikából- ott a helyük a választott középiskolákban.

A megyei átlagot mind a hat tanuló túlteljesítette, négyen közülük 32- 
38 pont közötti eredményt értek el. Az Andrássy tájékoztatása szerint az ott 
felvételizők átlagteljesítménye 20 pont volt. 

A jó felkészülést szolgálja a Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv, 
amelynek átalakítása lehetővé tette, hogy a felső tagozatos osztályok heti 
négy órában tanulhatják a matematikát! A heti négy tanórán túl lehetőség 
van felzárkóztatásra is a tantárgyfelosztás nyújtotta időkeretben, de szükség 
szerint azon túl is.

Cseh Jánosné

Hegedűverseny Békéscsabán

2010. február 12- én került sor a hegedűn játszó fi atalok megyei verse-
nyére. A próbák már reggel nyolckor megkezdődtek, de mi Gyomaendrődről 
csak nyolckor indultunk, mert az én próbaidőm 9.35-kor volt. A verseny 
maga 9. 45- kor kezdődött. Először a legkisebbek, az előkészítősök hegedül-
tek, aztán pedig az idősebbek. Ebédig a nyolc korcsoportból négy lement, 
ezt követően mindenki átment a Fiume étterembe, és ott ebédelt. Kettőkor 
tovább folytatódott a verseny, és az ötödik korcsoport hét versenyzője he-
gedült. Ezután az én korcsoportom következett, melyben hatodiknak lép-
hettem színpadra. Először a kötelező majd a választott darabomat játszot-
tam el. Mind a kettő nagyon jól sikerült. Boldogan mentem le a színpadról 
nagy taps közepette. Ezután a korcsoport után még három versenyző volt. 
Az első két versenyző a hetedik korcsoportban szerepelt, a harmadik pedig 
az utolsó korcsoportban, a nyolcadikban egyedül versenyzett.

Miután a versenynek vége lett, várnunk kellett, hogy a zsűri döntsön. Vé-
gül 17.30-kor kezdődött az eredményhirdetés. Először minden korcsoportot 
külön- külön kihívtak, lefényképeztek, mindenki kapott egy kis ajándékot és 
emléklapot. Azután jött az eredményhirdetés. Az én korcsoportomban nem 
lett első, én pedig második lettem. Nagyon örültünk neki. 

Végül 19. 30-kor indultunk haza, és ahogy mamám mondta délelőtt, „ez 
egy gyönyörű, boldog nap!”, este én is úgy éreztem, valóban tartalmas és 
gyönyörű volt.

Bela Gréta Virág 8. osztályos tanuló

Iskolánk eseményei az első félévben
Az alsó tagozaton fontos feladatunk a tanulási kedv felkeltése és megőr-

zése, a beszéd fejlesztése, az olvasás megtanítása, nagy hangsúlyt fektetve a 
szövegértésre. Az első négy évnek meghatározó szerepe van a kisgyermekek 
életében. Mi vagyunk a felelősök, ha a gyermek tehetsége elsikkad, ha ki-
alakul benne a kisebbségi érzés. Minden gyermekben van valami, amiben 
tehetséges. Nem az a cél, hogy kudarcokkal teli kis embereket neveljünk, ha-
nem az, hogy jól érezze magát az iskolában.

- 2009. szeptember 30-án emlékeztünk meg a nagy mesemondó, mese-
gyűjtő Benedek Elek születésének 150. évfordulójáról. A Határ Győző Városi 
Könyvtár egész napos mesemondást szervezett. Szép számmal jelentkeztek 
iskolánkból is.

- Hagyomány, hogy iskolánk névadójáról elnevezett Szent Gellért Napot 
tartunk minden évben, Gellért-napon (szeptember 24.). Ebben az évben 
(október 2-án) új oltárt szentelt Iványi László tb. kanonok úr. Ezt követte az 
elsősök fogadalomtétele, faültetés, majd minden osztály jelenettel, dallal tet-
te színesebbé a megemlékezést. Ebéd után különböző helyszíneken játékos 
ügyességi próbákon vehettek részt a tanulók. Eredményhirdetéssel ért véget 
a program.

- 2009. október 22-én gyümölcsdélutánt tartottunk az alsó tagozatosok-
nak. Négy állomáson próbálhatták ki önmagukat. Lehetett gyümölcsembert, 
mókás szendvicseket, fagyöngy láncot készíteni, találós kérdéseket megol-
dani. Ez a délután is nagyon jó hangulatban telt el. 

- Iskolánkban hagyománnyá vált az „Iskolakóstolgató” megrendezése. 
Évente két alkalommal hívjuk meg az óvodásokat egy-egy vidám délutánra. 
A város szinte minden óvodájából jönnek hozzánk a nagycsoportos gyerme-
kek. Ilyenkor megismerkedhetnek iskolánkkal, emellett érdekes játékokkal, 
foglalkozásokkal kedveskedünk leendő iskolásainknak. 

- 2009. december 22-én hagyományainkhoz híven rendeztük meg kará-
csonyváró műsorunkat.

Tanulóink a sok érdekes délutáni program mellett szívesen vesznek részt 
helyi, megyei, országos és levelezős tanulmányi versenyeken. 

A február is tartalmasan fog eltelni, hisz nagy izgalommal készülünk a 
„Bendegúz” anyanyelvi és a Zrínyi Ilona matematika versenyre.

Szabóné Vaszkó Éva
alsós munkaközösség-vezető

Na, akkor gondolkodjunk…
Te, hogyan oldanád meg?
Hogy kezdenél hozzá?

Gyakorló pedagógusként gyakran szembesülünk azzal a problémával, 
milyen nehéz a gyermek érdeklődését felkelteni, fenntartani, a problé-
ma megoldására ösztönözni. Munkaközösség-vezetőink Cseh Jánosné és 
Szabóné Vaszkó Éva belső továbbképzés keretében megismertetett ben-
nünket, milyen sokoldalú fejlesztés rejlik egy-egy matematika feladatban. 
Gyakorlati példákat mutattak arra, hogy a pénz világában hogyan érdemes 
használni a matematikai műveleteket, vagy a matematikai műveletek fel-
írása helyett néha elegendő a hétköznapi tudást mozgósítani. Hogyan ve-
zessük rá a gyermekeket, hogy a számolás eredményeként kapott irreális 
végeredmény után újragondolják a feladatot. 

A tanórákon fontos szerepet kap a szemléltetés, manuális tevékenység. 
Elengedhetetlen a tanulók számára, hogy az eszközöket, tárgyakat kezükbe 
vegyék. A tanító személyisége, a tanulókkal kialakított viszonya, jó pedagó-
giai érzéke semmivel sem pótolható.

Szántó Károly szerint (1989): „A nevelő kötelessége, hogy amikor a tan-
anyag lehetőséget nyújt, a bemutatás módszerét alkalmazza. Súlyos mu-
lasztást követ el az a nevelő, aki a szemléltetést elhanyagolja.”

A továbbképzés résztvevői

A Wesselényi Sportnapra 
reggel 10 órakor indultunk. 
Amikor odaértünk, már na-
gyon sok gyerek várta az 
ügyességi és a futóverseny 
kezdetét. Mindenki izgatottan 
szurkolt a csapattársának. A 
verseny végén a második csa-
pat arany-, az első ezüst- és a 
harmadik csapat bronzérmet 
kapott. Ezután következett 
a futóverseny. Mindenki na-
gyon-nagyon izgult a helyezé-
sért. Ki lesz benne az első hat-
ban? Külön futottak a lányok 
és a fi úk.  Végül elégedetten 
és sok éremmel tértünk haza.

Kmetykó Csaba 
4. osztályos tanuló



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Szonda István:
Adalékok Endrőd kisipari tanoncképzéséről (csizmadiák) Szurovecz László közléseinek tükrében
Legkorábban az inasnak kellett kelnie. 

Az ő feladata volt a begyújtás, a takarítás, 
segítség a házimunkákban, vízhordás stb. 
Reggel hat órakor kezdődött a munka, de 
sokszor felkeltek már öt órakor, mert felsö-
pörték az udvart, ez is az ő feladatuk volt. 
Segédkeztek a mester háziállatainak gon-
dozásában, ha kellett a gazdasszonynak a 
konyhában. 

Amikor a mesterhez került inasnak egy 
fiatal fiú, először a takarítást bízták rá. Min-
den este össze kellett söpörnie. A hulladé-
kot átválogatta, ami szemét volt azt kivitte 
a trágyadombra, ami még használható volt 
valamire azt belerakta a hulladékos zsákba, 
mert abból még sarkat ragasztottak. Minden 
reggel fellocsolta a műhely földjét, hogy ne 
legyen por, mert általában a műhelyek a fa-
luban földesek voltak. Minden inas rá volt 
bízva egy segédre, azt mondhatjuk a segéd-
nek volt egy vagy két inasa. A segéd felelt 
a mester előtt a rábízott inasért. A segédtől 
tanulta meg az inas az első fogásokat. Az 
inas, a „segéd keze alá” dolgozott. 

Első munkájuk a csizmafej bevarrása 
volt, majd a csizmaszár hátulját kellett ösz-
szevarrniuk, majd szegőt fonni, és beszegni 
a csizmaszár peremét. 

Amikor két évet eltöltött az inas, akkor ő 
is megkapta a kiszabott anyagot és együtt 
készítette a segédekkel a csizmát. Ha nem 
tudott valamit a segédek segítettek. 

A csizmadia családban a fiúk részt vet-
tek a műhely munkájában. 

„10 éves koromban már a műhelyben 
voltam apámnál. Csináltuk, varrtuk össze a 
bélést, aztán a sarkokat, a talpszélt, fonalat 
sodortunk, szeget egyenesítettünk.”1

„Bentlakásosak voltak az inasok, mert 
voltak a Fazekasból, innen-onnan; nem 
mentek haza csak vasárnap reggel. A mű-
helyben volt ágy ott aludtak, ezek rendes 
ágyak voltak csak az ócskábbakból.”2 

Szalmazsákot, lepedőt, takarót a mester 
adott, sőt a műhely tüzelésére használt tűz-
revalót is a házigazdának kellett előteremte-
nie. A mesterhez került fiú az első pár napon 
nehezen szokta meg a helyet, adatközlőim 
szerint a tanyasi gyerekek félénkebbek és 
elmaradottabbak voltak. Szurovecz László 
idős adatközlőm elmondott erről egy elmo-
solyogtató kis történetet, mely az apja mű-
helyében esett meg: 

„Itt volt nálunk Sztancsik Laci. Az első éj-
szaka volt, azt mondta neki az egyik segéd:

 Ha befejezted a munkád, ne felejtsd el 
elfújni a villanyt! - már ennyi óra, hazajöttek 
valahonnan a segédek és látják még mindig 
ég a villany. Hát a srác állt és fújta a villanyt, 
hát ilyen volt. Nem is látott a tanyába soha 
villanyt.”

Az inas idő elteltével le kellett vizsgázni 
az inasnak és megkapta a segédlevelét. Ez-
után új szerződést kellett kötni, ha az inas 
vállalta a segédidő letöltését a mesternél. 

A segédidő három év volt, pontosabban 
36 hónap. A segéd idő időtartamát az SZTK-
ba való bejelentéssel ellenőrizték az illeté-
kes hatóságok (Ipartestület, adóhivatal). 

A segédet be kellett jelenteni az ipartes-

1  SZUROVECZ László visszaemlékezése (interjú) 
2002. 
2  SZUROVECZ László visszaemlékezése (interjú) 
2002. 

tületnél és az SZTK-nál is. Az SZTK Köz-
pont Gyulán volt (1900-as évek első har-
mada). A bejelentést levélben meg lehetett 
tenni az SZTK felé, erre a bejelentésre az 
ipartestületben bejelentőlapot (formanyom-
tatvány) lehetett kapni. Az SZTK gyakran el-
lenőrizte a segédet tartó mestereket, hogy a 
nála dolgozó be van-e jelentve, mert ha nem 
megbüntették a munkaadót.3 

Az 1930-as években Endrődre, az ipa-
rosok ellenőrzésére egy Molnár nevezetű 
biztos volt kijelölve. „Azt soha nem tudtuk a 
Molnár bácsi mikor toppan be”.4 

A segédidő letöltése után válthatta ki a 
segéd az iparengedélyt.

Az inas idő alatt nem vált élesen külön 
a cipész és a csizmadia szakma, az inasok 
általános szakmai képzést kaptak. Amikor 
az inas felszabadult akkor döntötte el, hogy 
csizmadia vagy cipész akar lenni. A rokon 
szakmákat, mint a cipész és a csizmadia a 
XX. század elején közösen lábbelikészítő 
iparnak nevezték, képviselőiket, pedig 
lábbelikészítőnek. Míg inas volt valaki, job-
ban elvegyült, a cipészek és csizmadiák 
között: 

„suszterinas úgy mondták, abban benne 
volt a cipőipar meg a csizmadiaság is.”5 

A segédek és az inasok külön asztalnál 
ettek a műhelyben. Az ételt a mester felesé-
ge a „gazdasszony” készítette el. Az inasok 
és a segédek ugyanazt ették, mint a mes-
terék nem volt különbség az ételek minősé-
gében.

Amikor letelt a segédidő, kiválthatta az 
igazolványát, s mint önálló iparos dolgozha-
tott. 

De a segéd általában maradt továbbra 
is a saját műhellyel és vevőkörrel rendelke-
ző mesternél, mint segéd, vagy elment al-
kalomszerűen másik műhelybe bedolgozni, 
mikor sok volt a munka. 

A legtöbb megrendelés tavasztól nyár 
végéig volt. Ekkor voltak a vásárok, a jó 
gazdasági évet záró parasztcsaládok aratás 
után csináltattak maguknak és családtag-
jaiknak lábbelit. A béresek, részes aratók, 
kubikusok a gazdasági év végén, illetve az 
egy évre szerződöttek október-november 
hónapban kapták meg járandóságukat, te-
hát ebben az időszakban volt nagyobb, fi-
zetőképes kereslet az új lábbelikre, vagy a 
nagyobb javításokra. 

A mestervizsga bevezetése adatközlőim 
szerint 1938-40-ben lépett életbe. 

Az iparengedélyeket ezután csak mes-
tervizsgával rendelkező iparosok kaphatták 
meg.

 Az 1928-35-ös évek közötti gazdasá-

3  SZUROVECZ László visszaemlékezése (interjú) 
2002. „Hát nekünk is volt egy alkalmazottunk, egy 
nagyon aranyos bácsi volt, Cserenyecz Jani bácsi. Az 
egyik helyen dolgozott majdnem hét évet, és amikor 
a nyugdíját intéztem, akkor derült ki, hogy annál az 
illetőnél, akinél előtte dolgozott egy és két hónapot 
volt bejelentve. Bejelentették egy hónapra, aztán ki-
jelentették; persze ez reckír volt.”
4  SZUROVECZ László visszaemlékezései (inter-
jú) 2002.
5  SZUROVECZ László közlése 2003.: A tanuló-
képzésben az alapok megtanulásánál a két rokon-
szakmákat nem határolták el egymástól. Az első 
évben általános képzést kaptak a cipész, illetve a 
csizmadiainasok. 

gi válság kezelésére, a minisztérium nem 
engedte, hogy az önálló iparosok száma 
rohamosan növekedjen, ezért úgynevezett 
létszám stoppot vezetett be.

 „Mert nekünk közösen volt a műhelyünk 
Szurovecz Máté és László. Ezt is úgy kap-
tuk meg az iparjogosítványt, mert akkor már 
nem adtak ki, mert maszek világ volt, mert 
édesapám nevén volt a csizmadia ipar és ő 
lemondott az iparról a javunkra. A tanács-
nál meg lett csinálva a megállapodás, hogy 
amennyiben mi iparjogosítványt kapunk, a 
két névre egy jogosítványt, akkor ő lemond. 
Így lehettünk önállóak, miután mestervizsgát 
tettünk.”6 

Az endrődi iparosok mestervizsgát tenni 
általában, a szomszédos Szarvasra jártak. 

A mestervizsga kérelmeket az ipartes-
tület intézte, és nevezte ki, hogy mely mes-
tervizsgázni készülő iparos, melyik önálló 
mester műhelyében készítheti el a remeket 
és tehet vizsgát. 

A vizsgabizottság három főből állt, a 
legidősebb és legnagyobb tudású mester 
volt a bizottság elnöke. A csizmadia mes-
tervizsgán a megadott paraméterek szerint, 
megadott anyagból és szerszámokkal kellett 
elkészíteni egy csizmát. A vizsga időtartama 
egy munkanap volt, ezért igyekezniük kellett 
a vizsgázóknak, hogy minél előrehaladot-
tabb állapotú és jó minőségű vizsgadarabot 
készítsenek.

„Reggel nyolcra kellett menni Szarvasra, 
mentünk gyalog, mert akkor nem volt más 
lehetőség. Akkor volt a bátyám, meg én, 
meg Szakálos Dezső a szíjgyártó, meg volt 
a Selyem utcán Varga Laci. A mestervizs-
gáztató bizottságnak három tagja volt, kettő-
re emlékszek. Az egy idősebb bácsi volt az 
elnöke Mialuszninak hívták, aztán volt egy 
Bagi nevű a harmadikat nem tudom, nem 
emlékszek. Szarvason az egyik vizsgáztató-
nak a műhelyébe kellett menni. Szerszámot 
azt adtak, de mi vittünk kisebbeket, mert az 
jobb, ami az embernek a saját kése, az job-
ban fog. Én vittem magamnak egy kneijp-ot, 
kést lényegibe. Estefeléig tartott, estefele 
indultunk haza. Aznap nem ettünk csak csi-
náltuk, hogy minél hamarabb kész legyen. 
Ahogy végeztünk, ott a mesterek megkínál-
tak bennünket egy pohár borral. Megmond-
ták rögtön, hogy sikerült a vizsga és indul-
tunk haza.”7

A mesterlevelet néhány hét múlva pos-
tán küldték el az endrődi ipartestülethez. 
Az iparengedéllyel rendelkező iparosok, 
melyek saját műhellyel rendelkeztek, vagy 
saját maguk dolgoztak (nem más műhe-
lyében) cégtáblát készíttettek valamelyik jó 
kezű szobafestővel vagy festőasztalossal. A 
cégtábla nagyobb részt fából volt, majd csak 
a háború után szaporodtak meg a lemezből 
készült táblák. A cégtáblák a ház végébe 
jól látható helyre a falra voltak szegezve, 
ritkább esetben a deszkakerítésre erősítet-
ték az utcaajtó mellé. A cégtáblán az ipa-
ros neve, a mestersége szerepelt, 
esetleg a mesterségre utaló rajzolt 
kép a csizmadiáknál csizma, a ci-
pészeknél cipő volt. 
6  SZUROVECZ László visszaemlékezései (inter-
jú) 2002.
7  SZUROVECZ László visszaemlékezései (inter-
jú) 2002.

 



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Bevezetésként egy kiváló békéscsabai re-
formátus lelkipásztor, gyülekezetépítő, hitvalló, 
embert próbáló sorsot „választó” keresztény 
lélek 1944. óévi és 1945. újesztendei igehirde-
téséből szeretnék idézni. 1944. december 31. 
Alapige: Ezsaiás könyve 54: 7-8 „Egy rövid szem-
pillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal 
egybegyűjtelek...”

„ .... Valami irtózat zúgott végig az éle-
tünkön. Valami szörnyű, megrázó, mindenkit 
földhöz verő, mindenkit megpróbáló irtózat. 
És most temetünk. Most nem tudjuk, ennek 
az elmúló óesztendőnek roncsait hol szedjük 
össze. Akármerre nézünk, könnyet, sóhajtást, s 
szomorúságot látunk ebben az esztendőben,... 
megállva ennek az esztendőnek utolsó nap-
ján visszanézünk rá, és fájó kérdésekre hulló 
könnyekkel, a lelkünkbe vágó miértekre Isten 
igéjében keressünk és kapjunk választ, erőt és 
vigasztalást. Ennek alapján kell, hogy meglás-
suk és megértsük ami velünk történt egyéni-
leg, közösségileg,... nem történhetett másként, 
mint hogy egy rövid szempillantásig elhagyott 
bennünket az Isten! Nincs okunk számon kérni 
Tőle, hogy miért? Csak bűnbánatra van okunk, 
alázatos és töredelmes meghajlásra: megér-
demeltük!... Az elmúló esztendőben emberi 
akaratok csődjét láthattuk. Az anyagra épített 
embervilág összetörését láttuk.

Félreérthetetlen tényeiben mutatta meg 
Isten, hogy mivé lesz az-az emberi közösség, 
amelyikről Ő elveszi gondviselő karját. Kell, 
hogy lássuk, megtapasztaljuk, mi lesz életünk-
ből, amikor a sátán elszabadul, ekkor amikor 
minden megtörténhet, amikor a törvényte-
lenség, az erőszak az úr...1944.  leáldozó órái-
ban vedd szívedbe azt is, hogy még valamitől 
búcsúzunk. Búcsúzunk attól a nemzettől, attól 
a nemzeti közösségtől, amelyben és ahogy ed-
dig éltünk. Valami meghalt az életünkben és ez 
nem egyéni tragédia, ez közösségi fájdalom. 
Valami másként zeng majd ezután. Én nem tu-
dom mi lesz ezután, nem tudom mi következik, 
nem mentem azt, ami elmúlt, nem politizálok, 
nekem csak a szívem vérzik, amikor egy földre 
tepert ország halálos kínjaiban vergődését lá-
tom ennek a múló esztendőnek az utolsó órá-
iban!

1945. január 1. alapige: „Ne csodáld, ha azt 
mondom néked: Szükség néktek ujonnan szü-
letnetek” János evang. 3:7

„Ez az esztendő fogja megmutatni, hogy 
mennyi az írott malaszt, s mennyi élő valóság a 
mi kereszténységünkben, amikor nem lesz pro-
fi t, üzlet, haszon a kereszténység, hanem talán 
mártíromság. Ez az újesztendő fogja megmu-
tatni, hogy újjászületett lélekkel meg tud-e áll-
ni Isten népe, vagy elpusztul..., mert nem méltó 
arra, hogy éljen.”  / Ifj . Koppányi Gyula Lp.

S eljött a „fordulat éve 1948”, s elkezdődött 
a sátán uralkodása.

Árverési hirdetmények, átvételi elismervé-
nyek, jegyzőkönyvek, zálogházi jegyzőköny-
vek, köztartozások fejében lefoglalt elszállított 
állatról, ingóságokról 1949. nov. 16-1953. feb-
ruár 24 között. A végrehajtó közegek a legvál-
tozatosabb módon eszközölték mindezeket, 
kezdve papír fecniktől, az 1945 előtti hivatalos 
iratok, nyomtatványok hátuljára, gondosan 
lesatírozva a koronás magyar címert, noteszla-
pokra.

A kárvallott kulákasszony-korabeli megha-
tározás szerint: „fölműveléssel hivatásszerűen 
foglalkozó, nem dolgozó paraszt, kuláknak mi-
nősülő személy” - Lautner Gyuláné szül. G. Nagy 
Lídia, Gyoma, Hősök Emlék útja 17, ma 61 sz., 
1949. november 16-án lefoglalták az egyetlen 
hízót, karácsony előtt való levágásra szánták 
volna, 700 frt. értékben. 1950. november 24-én 
lefoglalt és elszállított tárgyak: 1 db. dívány ká-
vébarna plüss huzattal 600 frt., 1 db diófa ebéd-
lőszekrény 1000 frt., 1 db keményfa íróasztal 
400 frt. Egy kockás papíron, kitépet noteszlap, 
1945. december 7-én: 20 kg toll tokban, 3 db 
dunyhahuzat, 8 db párnahuzat. 1950. decem-
ber 20. 1 db éjjeli szekrény, 50 frt. 1. db dívány 
250 frt. 2 db szék szövethuzattal 100 frt., 4 db 
szék 80 frt., 1 db sezlony 250 frt. 2 db. fotelszék 
100 frt., 1 db. szalonkanapé 200 frt.

Egy orvosi recept hátuljára írva: 1951. ápri-
lis 19-én: 1 db ebédlőszőnyeg és 2 db fotelszék 
érték feltüntetése nélkül. 1951. április 25-én: 
1. db konyhaszekrény 200 frt., 1 db üvegajtós 
szekrény 300 frt., 2 db keményfaágy 200 frt., 1 
db keményfa ebédlőasztal 100 frt., 2 db Petőfi  
kép, ezekre emlékszem, olajnyomatok voltak, 
egyik: Petőfi  Sándor a segesvári csatamezőn, 
másik: Petőfi  a Talpra magyart szavalja, az elv-
társak 80 frt.-ra taksálták, 1 db. piros asztal, nyil-
ván az aktuális uralkodó szín miatt is kellet, 100 
frt., 1db asztalterítő 20 frt., 1 db kék virágáll-
vány 20 frt., 1db fehér konyhaszekrény 300 frt., 

1 db konyhaasztal 70 frt. - ugyanazon a napon 
még egy fuvar: 1 db fakó szekrény 300 frt., 1 db 
tükrös állvány 270 frt., 2 db fotelszék 140 frt., 6 
db támlaszék 170 frt., 1 db ágyterítő 80 frt., 1 db 
hintaszék 50 frt., 1 db kredenc 200 frt., 2 db sár-
ga hajlított szék 40 frt., 3 db kisasztal csipketa-
karókkal 30 frt., 3 db női ruha 210 frt., - ugyan-
aznap harmadik fuvar: 1 db kanapé 30 frt., 1 db 
barna ágy 30 frt., 1 db mázsáló, 6 db súllyal 270 
frt., 7 db háziszőttes zsák 70 frt., 1 db porolóáll-
vány 20 frt., 1 db állófogas 60 frt. 1951. október 
3-án: 3 db kb. 100-100 literes bádog víztartó 90 
frt., 1 db lóca 70 frt., 1 db konyhaszekrény 300 
frt., 1 db cséza kocsi 500 frt., 1 db konyhaasz-
tal 70 frt., 1 db piros ágyterítő 80 frt., 1 db ágy 
30 frt., 1 db konyhamérleg sulyokkal 280 frt. - 
1951. december 15-én 1 db konyhaszekrény, 
1 db éjjeli szekrény világos színű, érték nélkül. 
1952. szeptember 17-én 1 ágy, egy sodrony, 3 
matrac, 1 dunyha piros huzattal, 2 db párna fe-
hér huzattal, 1 asztal, 1 szék, 1 konyhaasztal, 1 
lóca, 1 nagy lópokróc, 15 db használt, 1 stelázsi.

1952. november 28: 2 db fekete szőrmeka-
bát, 400 frt., 1 db setétkék szoknya piros szvet-
terrel 100 frt., 2 db lepedő 50 frt., 3 db piros 
csíkos törülköző 30 frt., 1 db damaszt kendő 10 
frt., 2db selyem fejkendő 20 frt., 1 db dunyha-
huzat 20 frt., 4 db abrosz 50 frt., 2 db ágyterí-
tő 100 frt., 3 db. díszpárna 30 frt., 2 db 6 literes 
kanta 20 frt., 2 db ágyelé való szőnyeg 20 frt. 
- 1953. február.18: 3 kg méz bádog kannával 
együtt, 2 db női hálóing, 2 méter vászon, 2db 
vászon lepedő, 3 db asztalterítő, 3 db lepedő, 
1 db sövénynyíró olló, 1 db tányéros mérleg 
súlyokkal, 14 db villa étkészletből, 6 db kés, 6 
db villa, 10 db étkészlet kés, 1 db virágállvány, 1 
db lábtörlő, 1 db vaslapát nyéllel, 3 db használt 
szobaszőnyeg, 4 db függönytartó, 1 db vihar-
lámpa, 1 db tengeri morzsoló, 1 db lábtörlő. 

„S itt szemmel láthatólag kimerült az elvin-
ni való, végül a házból is menni kellett kény-
szerlakhelyre egy másik kulák nyakára, hogy 
hadd marják egymást, ahogy ezt egy magasan 
szárnyaló közösségi elöljáró elvtárs annak ide-
jén mondotta volt. Fentiekhez magyarázatot 
nem kívánok hozzáfűzni. Jómagam sok minden 
ilyesfélét gyerekként átéltem.

Isten irgalmazzon a gonosz lelkeknek.
Cs. Szabó István

Adalékok a gyomai „kulákprés”, „kulákgolgota” eseményeihez

Bal alsó kép: Koós László cipészmester és segédei 1929-ben (Endrőd) 
Jobb alsó: Szurovecz István csizmadia mester segédeivel 1910-ben
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Labdarúgó hírek a felkészülésről

A Gyomaendrődi FC labdarúgói a 
téli felkészülés végéhez közelednek.     A 
heti négy edzésen igen kemény mun-
kát végeztek a játékosok, amelynek re-
méljük, a tavaszi szezonban meglesz az 
eredménye. 

Az egyesület öt új játékost igazolt a 
csapat megerősítése érdekében, míg egy 
játékos távozott az átigazolási időszak-
ban. Reméljük, az újak segítséget jelen-
tenek az egyesületnek a kitűzött célok 
elérésében.

Az érkezők:    Karászi László            Battonya
                        Kovács Gyula             Dévaványa
                        Czakó László              Dévaványa
                        Lövei Tibor                 Csárdaszállás
                        Gonda Péter                Mezőtúr
A távozó:        Békési Norbert            Csárdaszállás
A felkészülés során a lejátszott edzőmérkőzések eredményei:
     2010.01.30.   Kisújszállás – Gyomaendrődi FC    4 : 0
Havas, csúszós pályán az ellenfél kihasználta a védelem hi-

báit, míg a támadóink a kidolgozott helyzeteket sorra kihagyták.
    2010.02.06.    Gyomaendrődi FC – Dévaványa     4 : 2
                           gól.: Lövei 2, Kéri, Molnár
Havas, jeges pályán a körülményekhez jobban alkalmazkod-

va a hazai csapat megérdemelten nyert a lelkes vendégek ellen.
    2010.02.13.    Mezőtúr – Gyomaendrődi FC   elmaradt
A pálya használhatatlansága miatt a mérkőzés elmaradt, az 

idő, ha engedi 2010.02.23-án lesz pótolva a mérkőzés.
    2010.02.20.     Gyomaendrődi FC – Túrkeve     3 : 3
                            gól.:  Czakó 2, ifj .Erdősi
Jól előkészített pályán gólgazdag mérkőzésen a hazaiak még 

számtalan helyzetet kihagyva játszottak döntetlent.
A sportegyesület 2010. február 26-28 között már második 

éve látja vendégül Nagyenyed testvérvárosának labdarúgó egye-
sületét, akikkel 27-én délelőtt 11-órától barátságos mérkőzést 
játszik a csapat. Ez lesz az utolsó edzőmérkőzés a március 6-án 
kezdődő tavaszi szezon kezdetéig.

Reméljük, egy sikeres tavasz elé néznek labdarúgóink.

Fülöp Zoltán

Férfi kézilabda
Szerkesztőségünk a napokba a város férfi  kézilabda csapatát 

is felkereste, hogy a tavaszi munkájukról felkészülésükről, a baj-
nokság kezdetéről érdeklődjön. A csapat bajnoki rajtja 2010. áp-
rilis 4-én indul tudtuk meg Levente Györgytől a férfi  kézilabda 
szakosztály elnökétől. A felkészülést már elkezdte a csapat, de 
rengeteg tennivaló van, hisz a szakosztály 2009 tavaszán alakult 
meg, jelenleg az ötödik helyen 3 ponttal a dobogós helyről le-
szorulva fejezte be az őszi szezont a csapat. Elkezdte az utánpót-
lás megszervezését is a vezetőség, ami azt jelenti az új bajnokság 
kezdetére, már utánpótlás csapatot is nevezni fognak, de most 
a munka a közeledő tavaszi bajnokság kezdetére összpontosul.

Eddig a felkészülés jónak mondható. A csapat Szarvason 
már részt vett egy tornán, majd Túrkevén is ott voltak, március 
13-án pedig hazai pályán az ELSŐ KÖRÖS KUPA néven szintén 
egy tornán vesznek részt, amit viszont a csapat indít útjára, ami-
nek hagyományt szeretnének teremteni a jövőt illetően. Hogy 
anyagiakban hogyan áll a szakosztály? A válasz: egyelőre nem 
a legjobb, de köszönjük a Polgármesteri Hivatal, a SIKÉR KFT., 
valamint BÁRKAI ZSOLT vállalkozónak a támogatást, hisz nél-
külük most csapata sem volna a városnak.

Pelyva Miklós

NORVÉGIA KÉPEKBEN 
AZ ENDRŐDI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Február 8-án az esti órákban kellemes időutazásban lehetett ré-
szünk. Az Endrődi Közösségi Házat működtető Templárius Alapítvány 
egy vándorkiállításnak adhatott helyet a földszinti nagyteremben.  Kép-
zeletben elutaztunk Norvégiába több mint 50 színes fotó segítségével. 
Természeti képeket és szebbnél szebb tájakat láthattunk. A program 
varázsát és hangulatát az is színesítette, hogy felszerelték azokat a 
lámpákat, amik a kiállítás élményét fokozták.  A programot Várfi  And-
rás polgármester nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy milyen jó, 
hogy vannak ilyen kezdeményezések, és örül annak, hogy Endrődön is, 
a Templárius Alapítvány jóvoltából ez a kiállítás megrendezésre került.  
Reményét fejezte ki, hogy a helyi iskolák, óvodák, intézmények élnek 
azzal a lehetősséggel, hogy akár osztályfőnöki óra keretében megtekin-
tik a kiállítást. Bíró Károly újságíró pedig hitelesen számolt be az északi 
fényről, a norvég kultúráról, a gasztronómiáról és természetesen a kint 
töltött éveinek emlékeiről, a csodálatos tájakról. Ezt követően az érdek-
lődők norvég zene hallgatása mellett nézték meg a szép összeállítást. 

Köszönetünket fejezzük ki a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti 
és Közművelődési Közhasznú Társaság Kulturális Irodának, hogy ez a ván-
dorkiállítás hozzánk eljutott (Kondorosról érkezett), és Endrőd is ennek 
egyik állomása lehetett. 

Köszönetünket fejezzük Polgármester úrnak, a segítőknek, a részt-
vevőknek, a fotósoknak (akik készítették a képeket), és Mindazoknak, 
akik ezután fogják megtekinteni a fotókiállítást.  

A kiállítás megtekinthető 2010. február 8-tól március 15-ig munka-
napokon reggel 8-tól délután 3-óráig. 

Ungvölgyi János

Felső kép:  Várfi  András polgármester megnyitja a kiállítást

Alsó kép: Bíró Károly bemutatja Norvégiát
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Olvasóink írják...
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Tisztelt Szerkesztőség!

Hálás szívvel szeretném megköszönni, hogy előfi zetője lehetek, 
és így eljut hozzám a „Városunk” c. újság. Így én is fi gyelemmel kí-
sérhetem drága szülőfalum eseményeit.

Sajnos, 1964-ben a tanyavilág lerombolása után Békéscsabára 
költöztünk.

Szívem-lelkem a mai napig Polyákhalmon maradt, ahol kis ta-
nyám helyét hűen őrzi egy elárvult fa. Mivel mozgáskorlátozott let-
tem, a lányom minden nyáron haza visz. Nekem az maradt az igazi 
otthonom. Hálás vagyok Szakáloséknak és a sok-sok drága gyerek-
kori ismerősnek, hogy az iskolánk helyénél a keresztet felújították. 
Imádkozom ott, ha otthon vagyok. 

Szomorúan olvastam, hogy a II. világháborús emlékművet újból 
megrongálták. Aki azt tette, nem tudhatja, tettével milyen fájdalmat 
okozott azoknak, akik a háborúban a legdrágábbat vesztették el. Az 
én drága Édesapám is az áldozatok között van. Az emlékmű helyre-
állítási költségekhez én is hozzájárulok.

Továbbra is nagyon várom drága szülőfalumból a „Városunk” 
újságot.

Kérem a jó Istent, adjon erőt, egészséget a Szerkesztőség min-
den tagjának további munkájához.

Szülőfalujához és a laphoz mindig hűséges olvasója:
Kulik Vendelné Békéscsabáról

* * *

Az alábbi gyomaendrődi civil 
szervezetek köszönik az eddigi 
jóindulatot mindazoknak, akik 
adójuk 1%-ával korábban is tá-
mogatták alapítványukat, egyesü-
letüket. Remélik és kérik, az ez évi 
támogatást 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 Kato-
likus Általános Iskola és Óvoda 
támogatása.

Adószám: 18389980-1-04
Endrődiek Baráti Köre 

Egyesület, célja a hagyományok 
ápolása, az elszármazottakkal való 
kapcsolattartás.

Adószám: 19182030-1-04.
Élet Másokért Közhasznú 

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

Adószám: 18384215-1-04
Honismereti Alapítvány, 

célja a helyi hagyományok meg-
őrzése, publikálása, az Endrődi 
Füzetek, stb.

Adószám:19056274-1-04
Hittel a Holnap Ifj úságáért 

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 ifj ú-
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 Alapít-

vány célja az óvodás gyermekek 
kirándulásainak támogatása, az 

óvodai felszerelések színvonalá-
nak 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. alatti 
óvodák gyermekeinek tanulási, 
játszási feltételeinek jobbítása, az 
óvodák tárgyi feltételeinek javí-
tása.

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 

iskolákban 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 
támogatásának 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 segíteni 
szeretnék egyházunk hitéleti, karitatív és nevelő tevékenysé-
gét. 

Felajánlásukat a 0011 technikai számra tehetik meg, 
melyért előre is hálás köszönetet mondunk.

Egész évben várjuk ked-
ves vendégeinket klima  zált, 
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk bará  , üzle  , 
családi rendezvények lebo-
nyolítását klima  zált é  er-
münkben 70 főig.

Az é  erem nyitva 
11-21 óráig.

Bará  , családi üzle   ren-
dezvény lebonyolítását vállal-
juk a teljesen klima  zált Híd-
fő é  eremben 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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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
A TÁMOP 3.1.4. pályázatban vállalt pedagógus továbbképzé-

sek az iskolai élet szinte minden területére kiterjednek. Eddig több 
mint tízféle képzésen vettek részt kollégáink. A tanultakat sikerrel 
alkalmazzák, és iskolán belül továbbadják bemutató órákon. 

Ebben az évben is a mi iskolánk rendezte meg a Zrínyi/Gordiusz 
Matematikaverseny területi fordulóját. A   Matematikában Tehet-
séges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány volt a szervező. A 
verseny a tanulók logikus gondolkodását kívánja mérni s célja a 
matematika népszerűsítése. A város iskoláin kívül Dévaványáról is 
érkeztek versenyzők.

A Wesselényi Közalapítvány támogatásával sportnapot rende-
zett a Rózsahegyi és a Kis Bálint iskola diáksport egyesülete. A ren-
dezvényre meghívták a Szent Gellért iskola tanulóit is. Volt úszó-
verseny, utcai futás és vegyes csapatokkal játékos sportvetélkedő. 

A második félévet a felső tagozatosok három napos tréning-
gel kezdték. A Tanulás tanítása projekten belül arra készítik fel a 
gyerekeket, hogy minél hatékonyabban, eredményesebben tudja-
nak tanulni. Voltak fi gyelem fejlesztő-, koncentrációs gyakorlatok, 
információgyűjtés, könyvtárhasználat, olvasásfejlesztés számító-
géppel is. Ezeket a tanulást segítő módszereket párokban, csopor-
tokban, játékos formában sajátítják el. A „tantan” eredményességét 
bizonyítja az is, hogy egy volt diákunk, aki már egyetemista, most 
ismerkedik ezzel a bevált módszerrel. Úgy tapasztalta, hogy közép-
iskolás testvére, aki már részt vett ebben a projektben, sokkal haté-
konyabban tanul. 

Népszerű volt az iskolai jégpálya

Bemutató óra az elsősöknél

Jelmezesek a farsangon

Az alsósok farsangi mulatsága a tornateremben kezdődött jel-
mezes felvonulással. A sok érdeklődő szülő és rokon szeme láttára 
elevenedett meg a mesék világa. Hősök, hercegnők, bohócok, vad-
állatok, szörnyek játszottak és énekeltek együtt tűzoltóval, postás-
sal, horgásszal, vadásszal, vasutassal, rendőrrel. Az osztálybulikon 
székfoglaló, seprűtánc és újságos tánc volt a legnépszerűbb játék. 
Szólt a zene, folyt az üdítő, fogyott a fánk és a sütemény. Óvodások 
is részt vettek az idei farsangi mulatságon, a legbátrabbak be is öl-
töztek.  

MEGHÍVÓ

Minden kisgyermek életében fontos állomás iskolai tanulmá-
nyainak megkezdése. Izgalom és várakozás előzi meg a beiratko-
zást. A szülőkre nagy felelősség hárul, hogy gyermekük számára 
a legmegfelelőbb intézményt válasszák ki. Sokan nem sajnálják az 
időt és fáradságot, hogy saját tapasztalásaikkal győződjenek meg az 
iskolánkban folyó munkáról.

Ehhez a döntéshez szeretnénk segítséget nyújtani. 
Iskolabemutató beszélgetésre hívjuk a szülőket március 2-án, ked-
den, délután fél 5-re, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános 
Iskola színháztermébe. Amíg a szülők a leendő elsős tanítókkal 
beszélgetnek, addig a gyerekek a szomszédos könyvtárteremben 
játszhatnak, kézműveskedhetnek.

A tanítási órákon folyó munkát március 9-én délelőtt tekinthe-
tik meg. Március 11-én teadélutánra hívjuk és várjuk a nagycso-
portos ovisokat. Részletes programot az óvodákban adunk a gyer-
mekeknek és szüleiknek. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az iskolai élet eseményeiről bővebben tájékozódhatnak az 
interneten: www.rozsahegyiiskola.hu

Játékosok a Wesselényi Sportnapon
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Móra Ferenc:

A MINDENTUDÓ

Kancsófülű, lapátfogú, hosz-
szú, sovány ember állított be 
egyszer Mátyás királyhoz. Két 
pöttöm kis szőke gyerek ténfer-
gett körülötte, alig értek a tér-
déig.

- Vendel vágyom - hajtotta 
magát kétrétbe a nagy égime-
szelő a király előtt.

- Elhiszem, fiam - biccentett 
rá a király. - Hát aztán mi vagy 
még?

- Csak cseh vágyom - mond-
ta kicsit szégyenlősen a hosszú 
ember.

- No, azt látom - mosolygott 
Mátyás -, hát aztán mit akarnál 
tőlem, cseh Vendel?

- Kenyeret akarom - tette 
össze kezét a cseh.

- Hja, atyámfia, azt meg is 
kell érdemelni! - mondta a ki-
rály. - Mit adsz nekem, ha én ke-
nyeret adok neked?

- Tudományt ádom.
- Mi a tudományod?
- Tudok megolvasni, hány su-

gara van a napnak - feszítette ki 
kevélyen a mellét Vendel.

- No, az nem sokat ér - le-
gyintett a király. - Esős időben 
ennek a tudománynak nem le-
het hasznát venni.

- Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vartyogom, 
mint a szúnyog.

- Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske! - kiáltott rá 
bosszúsan a király. - 

Ezért a tudományért nem adok kenyeret.
Elszomorodott a cseh, szeplős, vörös arcán csak úgy 

omlottak a s könnyei, eltört a mécsese a két porontynak 
is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon.

- Tudod mit, Vendel? - ütött a vállára a mindentudó-
nak. - Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézz 
körül egy kicsit a világban, szerezz valami érdemes tudo-
mányt magadnak.

Nagy örömben ment el Vendel, hogy a király szárnyai 
alá adhatta a kicsinyeit, nem is került vissza, csak egy esz-
tendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor 
elment.

- Megmentem, elgyüttem, itt vágyom - keszegelt a ki-
rály elé. - Mindent tudom már!

- Hadd halljam, Vendel, mi az a minden! - faggatta a 
király.

- Tudom egyszeregyet, tudom kétszerkettőt, tudok visz-
szafelé mondani az ábécét, tudok mondani, hány foga 
van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószőrből.

- No, ezt jól megtanultad, hékás - ismerte el a király. - 
Hát azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől?

- Aztat csak nem tudok - horgasztotta le nagy fejét a 
mindentudó. - Nem volt az benne a nagy könyvekben.

- No, megállj, Vendel - vigasztalta a király -, majd elkül-
delek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél eszten-
dőre iskolába a szegedi juhászok közé. 

Fogadom, ott ember lesz belőled.
Letelik a fél esztendő, visszajön cseh Vendel, de olyan 

izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig le-
het ráismerni.

- Te vagy-e az, Vendel? - felejtkezett rá a király.
- Testestül-lelkestül.
- Hát hány hét a világ?
- Mával is kevesebb.
- Hát az ég mennyire van a földtől?
- Amennyire a föld az égtől.
- Emberül megfeleltél, Vendel. No, ugye, csak jó iskola 

az a szegedi juhászoké?
- Uram királyom, se iskola nincs ott, se könyv - fanyalo-

dott el Vendel képe. - 
Nem konyítanak azok a ju-

hászok kerek e világon semmi 
tudományhoz. Nem lettem én 
ott okosabb egy mákszemet se.

Nem szólt Mátyás semmit, 
csak mosolygott, s kiadta a pa-
rancsot, hogy a cseh Vendel 
most már ne maradjon többet 
el mellőle. Vitte magával, akár-
merre ment, egyszer még a pa-
lotai erdőkbe is kivitte vadászni.

No, a vadászat nem sokat 
ért, egeret se láttak, nemhogy 
őzet, de azért úgy eltévedtek, 
mint hangya a búzában. Té-
velyegtek előre-hátra, egyszer 
csak elsóhajtotta magát a ki-
rály:

- Jaj, fiam, de megéheztem!
Az ám, de már délben me-

gették a vacsorát, üres volt a 
tarisznya, sehol egy falat ha-
rapnivaló, mindössze az egyik 
csatlós szedett össze egy sisak-
ra való vadkacsatojást a mo-
csárszélben, azt odakínálta a 
királynak.

- Süsd meg! - mondta bosz-
szúsan a király. - Nyersen nem 
szeretem a tojást.

Úgy ugrott oda Vendel, mint 
a labda, vígat rikkantott, mint a 
rigó.

- Megsütöm én, uram király!
- Miben, te heprecsóré? Hol a hozzá való edény?
- Ahol a! - mutatott rá Vendel vigyorogva a mocsárra, 

s könyökig feltűrte a köntösét. - Rakj tüzet, csatlós komám!
Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-

egy marék sárba mindentudó Vendel, s úgy dugta bele az 
eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisz-
togatta róluk a rájuk égett tapasztást: olyan szépen meg-
sült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni.

Hát még a drága jó íze! Nem is győzött a király hálál-
kodni, meg is kérdezte mindjárt Vendelt, hol tett szert erre 
a jeles tudományra.

- Hol-e? - mondta kérkedve Vendel. - Mind így készíti a 
szegedi juhász a hirtelen-hamarjó vacsorát.

- Nini, Vendel, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól 
a tudatlan emberektől? - nevetett a király, s jókedvében 
rákoppantott a dárdavéggel a mindentudó feje búbjára. 
- Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a 
hozzá való kenyeret!

Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari 
tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, s köny-
nyű volt a mestersége, mert a két kis porontya is segített 
neki benne.

Találtunk egy husky kutyát. Jelentkezni lehet  a 

06 30 5655-146 vagy a 06 70 3793-855 

telefonszámon.
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E M B E R K Ö Z E L B E N  A Z  O LVA S Ó
Ha Felhőútra lépsz, jó úton jársz... 

- beszélgetés Szabóné Koleszár Edinával

Kedves Edina! A Koleszár név ismerősen hangzik városunkban, 
főleg Endrődön, hiszen édesapád évtizedeken keresztül állatorvos, 
édesanyád pedagógus volt. Talán rád kevesebben emlékeznek, hisz 
mint legtöbb fi atal, korán elkerültél Endrődről. Kérlek, dióhéjban 
mondd el, hogy alakult az életed.

- 19 évesen költöztem Budapestre, a Külkereskedelmi Főis-
kolán szereztem közgazdász diplomát. Logisztikai menedzsere-
ként kezdtem el dolgozni egy műemlék-felújító részvénytársa-
ságnál Gödöllőn, és évekig az építőiparban maradtam. Közben 
elvégeztem egy ejtőernyős tanfolyamot, és beleszerettem nem-
csak az ugrásba, hanem az oktatómba is. Most 12 éves házasok 
vagyunk, kislányunk, Eszter 6 éves, kisfi unk, Levente 14 hóna-
pos, jelenleg vele vagyok gyesen, egyébként egy multinacioná-
lis nagyvállalat üzleti elemzője vagyok. 

Időközben szüleim is Gödöllőre költöztek, így újra együtt a 
család, legalábbis részben, mert nővérem Rómában él férjével 
és kisfi ával.

- Van egy különleges sporttevékenységed… vagy hobbi? Az, 
hogy a felhők között, szelek szárnyán érzed jól magad.

Hobbi is, sport is, meg egy kicsit munka is, életünknek ko-
moly része. Az ejtőernyőzéssel párhuzamosan, 15 éve elkezd-
tem siklóernyőzni, és 5 éve motoros siklóernyővel is repülök. 
Férjemmel a jelenleg 70 fős Felhőút Sportrepülő Egyesület ok-
tatói és vezetői vagyunk, és közel egy évig Szaud-Arábiában is 
dolgoztunk egy helyi repülőklub siklóernyős oktatóiként.

A siklóernyőzés a legkönnyebben elérhető légi sport, a repü-
lőeszközünk elfér egy autó csomagtartójában, és nem igényel 
komoly fel- és leszállóhelyet, így ez egyben a legszabadabb légi 
sport is, a repülési ágak között szinte tömegsportnak számít.

Úgy hallottam, hogy a Nemzetközi Repülő Szövetség ratifi kálta 
öt motoros ernyős világrekordodat. Erről is szeretnénk hallani.

- A sportkódexbe az elmúlt év elején került bele a női mo-
toros ernyős kategória. Azelőtt nem jutott volna eszembe meg-
próbálni megdönteni egyetlen világrekordot sem, pedig az öt 
közül kettő olyan jól sikerült, hogy az érvényes férfi  világcsúcsot 
is felülmúlja. Sajnos egyelőre a biológiai nemet veszik fi gyelem-
be, ezért ez a két rekord nem hivatalos. 

7,5 kg üzemanyaggal megrepült 120 km-es háromszög, il-
letve ugyanennyi üzemanyaggal repült 205 km-es szabadtáv 
rekordok - ezek egyben távolsági alaprekordok is -, és egy 100 
km-en repült sebességi rekord fűződik a nevemhez, utóbbi, és 
az economy háromszög eredmény lehetne férfi  világcsúcs is.

Ma, 2010-ben, ha azt hallod, hogy Endrőd – első pillanatban 
mire gondolsz, mit érzel?

- Hogy a gyökereket nem lehet kitépni. A gondolataim gyak-
ran járnak otthon, és ahogy a gyermekeink nőnek, egyre gyak-
rabban jutnak eszembe képek, érzések a saját gyerekkoromból. 
A világ nagyot változott, de megpróbálom nekik megteremteni 
ugyanazt a szerető és értékes családi közeget, amelyben én is 
felnőttem.

És végül: mit üzensz az olvasóinknak?

Azt, hogy csodálatos helyen laknak, legyenek büszkék rá. 
Amikor először repültem szülőföldem ismerős tájai fölött, és a 
holtágakból összeállt előttem a kanyargó, ős Körös képe, arra 
gondoltam, ezt a varázslatot minden gyomaendrődinek látnia 
kellene.

Kedves Edina! Büszkék vagyunk lakóhelyünkre, de Te is azok 
közé tartozol, akikre Endrőd méltán büszke lehet.

Kívánok további szép eredményeket és boldog családi életet. 
Köszönöm a beszélgetést.

Iványi László
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„hol Isten csendje vár”

Emlékképek Szilágyi Ferencről

Utoljára a két ünnep között találkoztunk. Szilveszter előtt.
Mint máskor, most is otthonukban fogadtak bennünket, irodal-

mat szerető, verseket –az ő verseit is- éneklő és mondó barátait.
Nem volt jól, de tartotta magát, s csendes örömmel újságol-

ta, hogy hamarosan megjelenik legújabb verseskötete, a Magyar 
Athenas. Kezdtük tervezgetni, ha kijön a nyomdából, bemutatjuk 
az OMart-ban, mint 2006-ban az előzőt, a nagy sikerű Hon-vágy 
költeményeket. Annak zárszavában ezt írta: „Írónak készültem, köl-
tőnek születtem. {…} Hogy jogos- e a szándékom és érzésem költő 
voltomat illetően, most mérlegre teheti és eldöntheti az Olvasó.”

Az Olvasó pedig annyiszor dönt, ahányszor fellapozza a kö-
tetet… dönt, amikor versmondó versenyekre, vetélkedőkre, meg-
zenésített versek fesztiváljára viszi a választott műveket… dönt, 
amikor engedi, hogy megszólítsák a klasszikus formák klasszikus 
gondolatai… Szülőhelyemen, Szülőhazám, Nyelvédesanyám val-
lomásai… dönt, amikor befogadja azt a szellemiséget, melyet Sütő 
András, Csoma Sándor vagy Kölcsey, Csokonai és velük Szilágyi 
Ferenc is képvisel. (Illyési alapállást nehéz időkben: „mormolj ma-
gadra varázsinget, kiáltsd az égbe Berzsenyinket”.)

Szemérmesen kivonult a szobából, amikor író- olvasó estjének 
verseit válogattuk, olvastuk, ízlelgettük… ahogyan szerényen foga-
dott ünneplést, hárított dicséretet, elutasított felesleges külsőséget…

Minden munkájában, írása mögött ott a szülőföld, a haza, a 
magyar kultúra iránti mély elkötelezettség. (Idei Édes Anyanyel-
vünk első számában olvasható Szép anyanyelvünkért c. verse, me-
lyet alcímében egykori (gyomai) iskolájának ajánl.)

Tudós volt… a nyelvtudomány kandidátusa, az irodalomtudo-
mány doktora, Csokonai-, Kőrösi Csoma-kutató, a 18. század iro-
dalmának ismerője, nyelvművelő- nyelvész… a Magyar Rádióban 
is… számos díj tulajdonosa.

Nekünk Feri bácsi… aki hazatérve Gyomára, tovább folytatta 
írói- költői- kutatói tevékenységét… csak már nem a Gellért-hegy, 
a Duna, a Széchényi vagy a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának vonzásában… de a gyermekkori álmok színhelyén, 
„a Holt-Körösünk hol holdalakúan félkarral a falunk halk-szeliden 
öleli”… ahonnan rálátni a Református Templom barna tornyára, 
hallani harangja hangját… ahol a Nagypapa, az orvos Apa, Kner 
Izidor, Bartók Béla alakja bármikor feltűnhet a dúslombú gyomai fák 
alatt… ahol őrző csillagai védték, óvták… rég meghalt Édesanyja s 
a nem régen megtalált Feleség… a megtalált Édenben… ahol más-
képp csivitelnek a fecskék, virágoznak a meggyfák „az Ég- templom 
kék kupolája alatt” másképp dongnak a méhek… mindent a „bé-
kés fészek mágnese” vonz… minket is – akik megtisztelve éreztük 
magunkat, valahányszor meghívást kaptunk – „a jó meleg otthoni 
fény”… ahol beszélgethettünk versmondásról, annak nehézségeiről 
(a Bölcsőhelyemen kötött formája, mint diszkoszvető karját a disz-
kosz… húzza, pörgeti… nem szabad kiereszteni, csak a legvégén: 
„oda törve egyre a Fénybe/ s írván is az utat: fölfele, egyre tovább!/ 
láthatatlan szállal köttetve e tájhoz/ mert csakis így szállhat: kötve, 
madárszabadon”/)… ahol felemlegettük első gyomai író- olvasó ta-
lálkozóját, az öltönyös, talpig úriember kedves szavait… ahol min-
den könyvnek története van, de a keleti- nyugati kultúra s a családi 

relikviák között ott az „asszonyi jó”… ahol legutóbb lobogó gyer-
tyák között mondtuk el jókívánatainkat az új esztendőre… Babitsot, 
Pilinszkyt olvastunk… énekeltünk megzenésített verseket… köztük 
a kedvencet, fesztiválok közönségdíjasát, a Ki a télből-t…

„Mindig azt figyeld: az eget,/ ahogy a télből kisimul” - írta eb-
ben a versében… utolsó találkozásunkkor senki sem gondolta, hogy 
Feri bácsi már nem láthatja-hallhatja az idei tavaszt, „a csengőző, 
csillogó Napot”… abban azonban biztosak lehetünk, hogy végér-
vényesen most érkezett haza, 
Gyomára (ősei, gondtalan 
gyermekkora földjére)… egy 
igazságosabb – általa is kutatott, 
jól ismert - szellemi hazába … 
mely hazát legutóbbi könyvé-
ben, a Magyar Athenas lapjain 
is körülhatárolt… és megérke-
zett oda, hol „földi hang már 
nem felel”… „hol Isten csendje 
vár”…

Polányi Éva

Isten csendje

Ha egyszer majd a végtelen Idő
ölel körül, mint hómező,
s nem üldöznek a fák, 
az évük hullatók,
nem kell rohanni, hogy
ezzel is meglegyek, 
meg gyorsan még amazzal,
ha a határozók
 - az idő- meg a hely-
vesztik értelmüket,
 a Végtelen ölel, 
s csak lépésben megyek
az ős Sarkpont felé,
hol nappal, éj megáll,
hol Isten csendje vár, 
s nem kell rettegni már, 
hogy megelőzzenek.

Tétova biztatás

Hát kezdjük akkor-
kinek és minek?
Ha földi hang már nem felel:
még mindig ott az égi Némaság,
amelyből jöhet még Ige,
csoda
A Feltámadás kürtjeleivel-

Őszi honvágy

Milyen lehet a Körös partja
az arany Ősz tüze körül
csutkakúpok kunyhói közt, 
ahol ködöt pipálva ül?

A némán csobbanó vizek
partján, hol hálókat köt, old
a tarlón a szigorú Este,
míg lámpát gyújt az őszi hold-

Milyen lehet?- 
  Tíz éve már
borzolódó emlék tartja:
Budán a tó, a Feneketlen,
tükrözi az őszi szelekben
milyen otthon a Körös partja.

Körül a sárgult jegenyék:
pártadobáló lányok,
míg a szelek járják körül
a víg menyasszonytáncot, 
pörgetve, s kézről- kézre adva
a nyárfényű világot- -

Istenem, a Körös partja!-
Vadlúd hegedű- hangja
zeng mélyen a tört ablakú, 
kihűlő kék magasba’-

- Ülök az asztal véginél
csillagom mécse alél,
s a ködben árnyak raja kél,
s visz át, sodor a réteken,
mint szél, vadul és sebesen

haza, hazafelé!
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Március
Rizsfelfújt

1 bögre rizst 1 bögre vízben és 1 bögre tejben puhára főzünk. Két kanál margarint 
keverünk bele, majd kb. 3/4 bögre cukrot, kevés citromhéjat. Hagyjuk kihűlni, 
és belekeverjük négy tojás sárgáját. A fehérjéket kemény habbá verjük, majd 
óvatosan belekeverjük a rizsbe. Margarinnal kikent tűzálló tálba öntjük és kb. 30 
percig sütjük. Savanykás lekvárral tálaljuk.

Seidl Ambrus

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ
Fő út 81/1. a volt ENCI udvarában

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit.
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodal-
mak, díszebéddel összekötött érte-
kezletek, konferenciák, találkozók 
rendezése mérsékelt árakon lehetsé-
ges 160 fő befogadásáig. Az étterem 
speciális kívánság szerinti menü elké-
szítését is vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bé-
relhető óránként 1.800-forintért.

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

Műanyag ajtók, 
ablakok, 
téli kertek

Németh Nyílászárógyártó 
és Forgalmazó Kft.

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

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

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!

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

GYURICZA IMRE (Varga Margit özve-
gye) aki Endrődön az Endrődi u. 5-7 sz. alatt 
lakott, január 27-én 87 éves korában az Örök 
Hazába költözött. Gyászolja fi a, menye, uno-
kái és a család

ÖZV. LATORCAI JÁNOSNÉ TÍMÁR 
GIZELLA endrődi majd Gyoma Mirhóháti u. 
8. sz. alatt lakos, február 3-án 89 éves korában 

visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolja: fi a, 
menye, unokái, unokamenyei, dédunokái és 
nászasszonya

DR. SZILÁGYI FERENC, aki 
Gyomaendrődön a Kölcsey u.12. sz. alatt élt, 
82 éves korában február 17-én visszaadta lel-
két Teremtőjének. Gyászolja: felesége, testvé-
re és családja, unokahúga, unokatestvérei, ro-
konsága, barátai, volt tanítványai és hittársai

SZMOLA TERÉZ, aki Hunya, Ady u. 10. 
sz. alatt élt, 82 éves korában visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Gyászolja: testvére és a rokon-
ság

SZUROVECZ MIKLÓS, Pelyva Margit 
férje, aki Gyomaendrődön a Zsák utcában 
lakott, február 18-án 69 éves korában az Égi 
Hazába költözött. Gyászolja felesége, fi ai, me-
nyei, unokái és a rokonság

ÖZV. TÍMÁR JÓZSEFNÉ BULA IRMA, 
aki Gyomaendrődön a Szélmalom u. 4. sz. 
alatt lakott, február 15-én 76 éves korában 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolja 
családja

TÍMÁR SÁNDOR endrődi születésű pé-
csi lakos február 12-én 61 éves korában el-
hunyt. Temetése Pécsen lesz, március 5-én. 
Gyászolja: édesanyja, családja és a rokonság

ÖZV. TÓTH MIHÁLYNÉ IVÁNYI 
ETELKA, aki Gyomaendrődön, az Apponyi 
u. 25. sz. alatt élt, 96 éves korában, február 
15-én az Égi Hazába költözött. Gyászolja: fi a, 
menye, unokája és a család

TÓTH ZOLTÁN, aki Hunya Petőfi  u. 7. 
sz. alatt élt, 34 éves korában, balestben el-
hunyt. Gyászolják: szülei, testvére és a rokon-
ság

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindazoknak, aki részt vettek 
Dr. Ugrin Béla gyászszertartásán és sírjára 
virágot, koszorút helyeztek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
özv. Latorcai Jánosné Tímár Gizella temeté-
sén részt vettek, és osztoztak a család gyászá-
ban. Latorcai család

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

Az endrődi Katolikus Központi Temetőben 
kriptasírhelyeket lehet vásárolni. További infor-
máció a plébánián hivatalos időben személye-
sen, 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:

Készpénzbefi zetés az endrődi plébánián 
hivatali időben (munkanapokon 8-12), vagy az 
Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasz-
nú Alapítvány számlájára befi zetéssel vagy át-
utalással. Számlaszámunk: 53200015-10003231 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet.

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Műkedvelő csoport a 30-as évek elején. 
Paróczai Gergely tanító vezetésével 

ugari iskola

fekvő sor, balról jobbra:
1. Bohrát László 
2. Dinya Bálint 
3. Szmola Vince

Első sor:
1. Tóth Cecília
2. Tímár Margit
3. Paróczai Gergelyné
4. Paróczai Gergely
5. Dávid Mária
6. Csuvár Viktória
7. Varjú Magdolna
8. Tóth Magdolna

Felső sor:
1. ?
2. Knapcsek Bálint
3. Gellai György
4. Dávid László
5. ?
6. Hunya Elek
7-10. ?

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.

Fényképalbum
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Kedves vásárlóim!
Márciusi ajánlataim:

• Megérkeztek a tavaszi kerti vetőmagok
• Zöldségfélék, virágmagok, virághagymák
• Rózsatövek, dughagyma, bioburgonya
• Lemosó permetező szerek
• Műtrágyák, növénytápok, virágföldek
• Kerti szerszámok, fűnyírók, szivattyúk
• Gumicsizmák, munkavédelmi bakancsok
• Esőruhák, védőkesztyűk, takaróponyvák
• szegek, csavarok, kézi szerszámok
• Zárak, lakatok, postaládák
• Kandallók, szenes kályhák, kályhacsövek
• Elemek, izzók, műanyagáruk, fóliák
• Konyhai eszközök, műanyag kukák, stb.

Várom kedves vásárlóimat!

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Tájékoztatom
a Tisztelt fogadókat,
hogy a Fő út 14. sz. alatti

ENDRŐDI LOTTÓZÓ
nyitva tartása
a 2010-es esztendőben:
Hétfő de. 8.00–12.00 du. 13–17
Kedd de. 8.00–12.00 du. 13–17
Szerda de. 8.00–12.00 du. 13–18
Csütörtök de. 8.00–12.00 du. 13–17
Péntek de. 8.00–12.00 du. 13–18
Szombat de. 8.00–18.00 
Vasárnap de. 9.00–12.00 

Továbbra is szeretettel
várok mindenkit!
       Oszlácsné

Egyházközségi farsangi vacsora
Az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány az 

idén is megrendezte a Szent Imre Plébánia jótékonysági farsangi va-
csoráját, mely 2010. február 13-án, szombaton este 18 órakor volt az 
endrődi Hídfő (Dombszög) étteremben. 

A farsangi vacsorát Tóth Péter egyházközségi elnök nyitotta meg, 
majd Iványi László tb. kanonok, plébános folytatta az üdvözlő beszédet. 
Domokos László országgyűlési képviselőnk is köszöntötte a résztvevő-
ket. Rendezvényünket megtisztelte Várfi  András polgármester úr is.

Szabó Zoltánné ismertette az Alapítvány anyagi helyzetét és tevé-
kenységét.

Az idei jól sikerült vacsora bevétele most is az Alapítványt támogat-
ja, melynek célkitűzése az egyházi temetők folyamatos karbantartása, és 
a templom támogatása. A tavalyi évben az Alapítvány támogatta a temp-
lom előtti 200 éves műemlék kőkereszt felújítását is.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a jótékonysági farsangi va-
csora megszervezésén munkálkodtak, és azoknak is, akik jelenlétükkel 
támogatták Alapítványunkat. Ugyancsak köszönet illeti a Hídfő étterem 
tulajdonosát és dolgozóit a fi nom vacsoráért és a remek kiszolgálásért.


