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A tartalomból: 50 éves az Endrődiek Baráti Köre

Cserkésztábor Dömösön - 15. oldal

Ebből az alkalomból 
Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata a Ba-
ráti Kört Gyomaend-
rődért emlékplakett ki-
tüntetésben részesítette. 
A kitüntetés indoklása: 

„Az endrődiek Ba-
ráti Köre Egyesület 50 
évvel ezelőtt alakult, s 
azóta folyamatosan, ak-
tívan működik. Tagjai 
helybéliek és elszárma-
zottak, akik fontosnak 
tartják a lakóhelyük, 
szülőföldjük társadalmi, 
kulturális életébe való 
belekapcsolódást. Az 
egyesület helytörténeti 
vonatkozású tevékeny-
sége tiszteletre méltó. A 
hagyományőrzés, a szü-
lőföld szellemének-ha-
gyományának ápolása 
szintén tevékenységeik 
közé tartozik. Kezdemé-
nyezték számos emlék-
tábla, szobor felállítását. 

Az egyesület tevéke-
nyen részt vesz a havi 
rendszerességgel megje-
lenő Városunk című lap 
kiadásában. Anyagi támogatással segíti a 
település hagyományainak ápolását, tárgyi 
emlékeinek felújítását, évfordulók méltó 
megünneplését.

Szorosan együttműködik az endrődi is-
kolával, a Honismereti Alapítvánnyal. Se-
gítséget ad a helytörténeti értékek felkuta-
tásában. Rendszeres segítője, társszervezője 
a Rózsahegyi Napok rendezvénysorozat-
nak, baráti találkozóknak, iskolatörténeti 
kiállítás szervezésének. Az egyesület aktív 
szervezője a belterületi iskolák és tanyasi 
iskolák emléktábla-avató rendezvényeinek.

A Baráti Kör tagjai állandó résztvevői 
a városi ünnepségeknek, s a múlt emlékei 
előtt koszorúzással tisztelegnek. 

Elévülhetetlen érdemeik vannak a vá-
ros értékeinek hazai és külhoni megismer-
tetésében, valamint Gyomaendrőd kapcso-

latainak gazdagításában.”

A kitüntetés átadására az augusztus 
20-iki képviselő-testületi ülésen került 
sor. Hogy együtt örüljünk, ünnepeljünk 
és visszaemlékezzünk az elmúlt 50 évre, 
a Baráti Kör vezetősége kerti partit szer-
vezett 20-án este a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola udvarán. A kerti par-
tira szétküldött meghívókra 120 jelent-
kező volt. Ladányi Gáborné Mancóval 
beszélgetek, aki a Kör titkáraként, min-
denre fi gyelve szervezte a programot, de 
valójában úgy várta a hazalátogatókat, 
ahogyan az édesanya várja haza a csa-
ládját: gondosan, szeretettel. 

– Nagyon sok fáradsággal és feszült-
séggel jár a szervezés - mondja Mancó. 
Sok ember mesz-
sziről jön, utazik, folytatás az 5. oldalonSzent István ünnepe - 20. oldal

Hazajöttem... Szilágyiné Németh Eszter 
beszélgetése a hazalátogatókkal - 14. oldal

IN MEMORIAM - PINTÉR BÉLA
(1930-2010)

 - 4. oldal

Szeptember-októberi rendezvények 
- 13. oldal
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FELHÍVÁS

AZ ÖREGSZŐLŐI ISKOLÁK egykor TANULÓI és TANÍ-
TÓIK 2010-ben szeretnék:

1. A CSÁKI ISKOLÁNAK EMLÉKOSZLOPOT állítani, 
arra helyezni az iskola EMLÉKTÁBLÁJÁT és keresztjét.

2. A SZENT IMRE ISKOLA keresztjét EMLÉKOSZLOP-
RA helyezni

3. A 7 iskola EMLÉKKÖNYVÉBE sok anyagot gyűjteni.
Kérjük támogatásukat mielőbb!

2010. szeptember 25-én délelőtt 10 órakor emlékmise lesz 
az  endrődi templomban.

11. órakor emlékoszlopavatás a Csáki és Szent Imre Isko-
láknál.

Tisztelettel:
Pésó Illés Béláné Fekécs Irma

ny. pedagógus
Gyomaendrőd, Polányi u. 23.

06 66 284-212

Az endrődi Népház szeptemberi programja

Eichler Éva festőművész kiállításának megnyitója szeptem-
ber 8-án, szerdán délután 5 órakor kezdődik. Kiállítást megnyit-
ja Várfi  András polgármester, szakmailag méltatja Dombi Ildikó 
Békés megyei IBSEN kulturális iroda vezetője. 17.30-tól Wass 
Albert emlékest lesz Tomanek Gábor színművész és további 
előadóművészek közreműködésével a NÉPHÁZ emeleti nagy-
termében, melyre a belépés díjtalan. MINDENKIT SZERETET-
TEL VÁRUNK!

A EGÉSZSÉGNAP fő témája a cukorbetegséggel foglalko-
zik. Időpontja 2010. szeptember 18-án, szombaton egész nap. 
Mindenkit szeretettel várunk. Kérem, fi gyeljék hirdetéseinket a 
www.templarius.hu oldalon. 

Szeptember 24-én, pénteken délután orgonahangverseny 
lesz az Endrődi Katolikus Templomban. Fellép: Sass Sylvia ope-
ra-énekesnő. Orgonán kísér: Teleki Miklós orgonaművész. Be-
lépés díjtalan. A felajánlott összegetek a Moldvai csángók meg-
segítésére fordítjuk. 

Figyelem: változott az Endrődi Közösségi Hát telefonszáma: 
06-66/610-538.

Minden pénteken 19.00 óra és 23.00 óra között ingyenes 
pingpongozási lehetőség. Természetesen e mellett lehet cso-
csózni, dartsozni, rulettezni, kártyázni, társasjátékozni és tollas-
labdázni is. Mindenkit szeretettel várunk.

PUSZTAFALUN NYARALTUNK

A Rózsakert Esély Klub fogyatékkal élő tagjai élményekkel 
feltöltekezve tértek haza 2010. augusztus 13-án a Zemplénben 
található Pusztafaluból. A 270 km-re lévő településen és kör-
nyékén a Térségi Szociális Gondozási Központ, a Kincs Az Éle-
ted Közhasznú Alapítvány és a hozzátartozók támogatásával 
tölthettünk el öt napot, melyet mi gondozók teljes odaadással 
szerveztünk az elmúlt évekhez hasonlóan.

Felejthetetlen kirándulásokat tettünk a hegyekben. A Pál-
házáról induló erdei vasúton utazva gyönyörködtünk az erdő 
szépségeiben, a patakokban, fákban, páfránytelepekben. Kőka-
pun, megszakítva utunkat, királyaink és a hét vezér fa szobrai 
mellett elhaladva hangulatos sétát tettünk a tó partjához. 

Egy másik alkalommal megtekintettük a környék nevezetes-
ségeit, a tájházat, a Füzéri várat, a Vadászati Kiállítást és a Per-
lit Múzeumot. A fennmaradó időnkben pedig közös játékokat 
szerveztünk. Nagy sikere volt a tollaslabdának, a pingpongnak, 
és egyéb társasjátékoknak.

Egy-egy nap megkoronázásaként szalonnát sütöttünk, bog-
rácsban főztünk vacsorát. A tűz estére meghitt hangulatot va-
rázsolt közénk. A környezet, a mozgás és a hegyi friss levegő 
hatására megújult testünk, lelkünk.

Ezt a néhány napot még sokszor felidézzük visszatérve a hét-
köznapokba. 

Köszönjük támogatóinknak! 

Legjobb a legjobbak között! 
Szavazzon Ön is Gergely Ágnesre!

A Prima Primissima Díj Magyar Irodalom kategóriájában a 
jelöltek között szerepel Gergely Ágnes, endrődi születésű Kos-
suth-díjas író, költő, műfordító.

A szavazás menete
A pontosan kitöltött szavazólapokat kérjük, 2010. novem-

ber 29. 8.00 óráig bedobni a kihelyezett ládák valamelyikébe 
(WestEnd City Center - 1062 Budapest, Váci út 1-3.; Művészetek 
Palotája - 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.). Csak olvasha-
tóan, pontosan, valós adatokkal kitöltött szavazólap érvényes.

A telefonos – beleértve az SMS-ben történő szavazást is – 
szavazás időtartama: 

2010. szeptember 1. 0.00 – november 29. 12.00
Az internetes szavazás időtartama: 
2010. június 18. 0.00 – november 29. 12.00 elérhetőség: 

http://www.primaprimissima.hu/index.asp?id=27

Az érvényes adatokkal kitöltött szavazólapokat leadhatják 
városunk könyvtáraiban: Gyomaendrőd Blaha út 21. sz.; Kos-
suth út 50 sz. Érdeklődni lehet, szavazólapok kérhetők ugyan itt.

 MEGHÍVÓ

BARÁTI TALÁLKOZÓ ÖREGSZŐLŐBEN
2010. szeptember 25. szombat

10 óra: Az ÖREGSZŐLŐ és Környéki Iskolák EMLÉKMISÉ-je a 
R. K. Templomban Endrődön
11 óra: EMLÉKOSZLOP avatás a CSÁKI-, a SZENT IMRE Isko-
láknál ÖREGSZŐLŐBEN (Kondorosi út)
Közös ebéd a HÍDFŐ Étteremben.
Az étkezés térítéses (önköltséges)
Rendelhető: húsleves:  1. pörkölt
   2. sült
Az étkezéssel kapcsolatos igényét kérjük visszajelezni szeptem-
ber 18-ig.

Szakálos Tiborné Oláh Mária
5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 47. Tel: 66/386-924

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

A Kistérségi Társulás közös döntéshozatal végett 2009. augusztus 
26-án, 13.30 órai kezdettel Gyomaendrődön a Városháza Nagytermé-
ben ülésezett.

Napirendi pontok közül néhány:

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szo-
ciális Gondozási Központ, valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 
2010. évi I. félévi költségvetési beszámolója

A Társulási megállapodás szerint a közösen fenntartott intézmények 
költségvetési beszámolói Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete költségvetési beszámolóinak részét képezik. Annak előké-
szítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak, 
valamint a beszámolók elfogadásához a tagönkormányzatok Képviselő-
testületeinek egyetértése is szükséges. 

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Térségi 
Humánsegítő Szolgálat beszámolói a 2009/2010-es tanévről

A közoktatási intézmények tanévenként egy alkalommal kötelezhe-
tőek arra, hogy tevékenységükről átfogó beszámolót adjanak a fenntar-
tónak. A beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai ellenőrzést, 
illetve egyben önértékelés is, a pedagógiai programban megfogalmazott 
célok, feladatok eredményességét elemzik. 

Intézményi társulás iskolajáratra szerződés

A közúti személyszállítást városunkban a MOBILBUSZ Kft . végzi. 
A szerződésben a szolgáltató vállalta a Térségi Társulás részére a tanév 
időtartama alatt a diákok oktatási intézménybe szállítását a tagönkor-
mányzatok területéről. 

A 2010/2011. évre a szolgáltatás ellátására meg kell kötni újból a 
szerződést. A vállalkozó azonos feltételekkel ismét vállalta a feladat el-
látását. 

A Térségi Humánsegítő Szolgálat pályázat-benyújtási szándéka

Az intézmény vezetője azzal a kéréssel fordult az Intézményi Tár-
suláshoz, hogy a TÁMOP 5.2.5. B-10/2 kiírású pályázathoz szükséges 
fenntartói hozzájárulást adja meg. /Ifj úsági Információs Iroda létreho-
zása/

A projekt célja: 
A projektben résztvevő fi atalok képessé váljanak a számukra fontos 

információk megszerzésére, tudatosan válasszanak iskolát, pályát, vala-
mint alapítsanak családot is. Legfőbb feladat olyan közösségi tér kialakí-
tása, ahol lehetőség van találkozni, beszélgetni, megtanulni szűrni azt a 
hatalmas információ-áradatot, amely a mindennapokban ér bennünket.

A Képviselő-testület a beszámolókat tudomásul vette, az előterjesz-
téseket, pedig támogatta. 

2010. augusztus 26-i ülés tartalmából:

A polgármesteri beszámolóból megtudhattuk milyen rendezvények 
voltak az elmúlt 2 hónapban, városunkban.

Igen mozgalmas nyár után vagyunk, nagyon sok esemény történt, 
ami népszerűsíthette településünket. A teljesség igénye nélkül néhány, a 
rangos események közül: 

Családi-nap, Űrtábor, Kerékpárverseny, Gobelin Kiállítás, Szent Ist-
ván Napi ünnepi műsor, Nemzetközi Halfőző Verseny, Hagyományos la-
kodalom. Árvízkárosult városból gyermekek táboroztatása, illetve Kíná-
ból idelátogató gyermekek üdültetése. 

Az I. Ifj úsági Olimpián aranyérmet nyert Tótka Sándor kajakozó, 
melyhez szívből gratulál a Képviselő-testület. 

Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének 
első féléves teljesítése

2010. évre 4.347.015 e Ft főösszegű költségvetés került elfogadásra.
A Pénzügyi osztály osztályvezetőjének beszámolója, valamint a 

független könyvvizsgálói jelentés szerint a város gazdálkodása stabil, 
fi nanszírozási problémák nem állnak fenn. Megállapítható az is, hogy 
a költségvetés pénzügyi egyensúlyának biztosítása mellett hitel igény-
bevételére nem került sor az I. félévben. Ez köszönhető a körültekintő 
és tudatosan képzett tartalékoknak is. Az I. félévi teljesítési adatok meg-

Tisztelt Választópolgárok!

Gyomaendrőd város 9. számú 
választókörzetében időközi ön-
kormányzati képviselő választásra 
került sor 2007 márciusában. Meg-
nyerve az Önök bizalmát ez idő óta 
képviselem a legnagyobb tisztelet-
tel és a legjobb szándékom szerint 
a körzet lakóit. A 2010-es választá-
sokon, (bár némileg megváltozott 
körzethatárokkal) ismét szándé-
komban áll vállalni a megméret-
tetést. Ezért tisztelettel szeretnék 
bemutatkozni Önöknek:

Lehóczkiné Tímár Irén vagyok. 
Endrődön születtem, Gyomaend-
rőd endrődi városrészen lakom fér-

jemmel és édesanyámmal. Két felnőtt gyermekem már önálló családi 
életet él, nevelik három unokámat.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában pedagógus-
ként dolgozom. Munkaidőm egy részében fejlesztőpedagógusként 
tevékenykedek, illetve tanítok az intézmény eltérő tantervvel oktató 
tagozatán, de ellátom az iskolánkban a gyermek és ifj úságvédelmi fel-
adatokat is. 

A közélet munkáiból mindig is szerettem részt vállalni, így az 
elmúlt évek során voltam utcabizalmi a szennyvízhálózat és csator-
názási program megszervezésében, népesség számláló, valamint az 
önkormányzati választásokon, több cikluson át, dolgoztam választó-
kerületem bizottságában tagként és elnökként egyaránt. Mint a be-
mutatkozásom elején említettem, 2007 márciusa óta pedig képvise-
lőként tevékenykedek, és havi rendszerességgel tájékoztatom a tisztelt 
érdeklődő lakosokat az Önkormányzat munkáiról a „Városunk” újság 
hasábjain is. 

2008 januárjában felkértek a „Kincs az Életed” Közhasznú Ala-
pítvány Kuratóriumának irányítására. Az alapítványt fogyatékkal élő 
emberek támogatására hozták létre néhai Császárné Gyuricza Éva 
segítségével, melynek legfőbb célja a fogyatékkal élő emberek élet-
minőségének javításához eszközök beszerzése, kirándulások fi nan-
szírozása. A pénzügyi háttér megteremtése nem kevés feladattal jár, 
de szerencsére mindig találunk nemes lelkű, jó szándékú embereket, 
akik adományaikkal segítik munkánkat.

A jelenlegi ciklusban is, de megválasztásom esetén az elkövetkező 
időben is legfőbb hitvallásomnak tekintem a másokért való önzetlen 
feladatvállalást, a tiszta, őszinte beszédet, a nehéz helyzetben lévő 
emberek megértését, segítését, az idős, kisnyugdíjas emberek gond-
jainak felkarolását, a szebb, élhetőbb, tisztább környezet kialakítását, 
valamint szeretnék a városban folyó oktatás, a fi atalok jövőképének 
javításán munkálkodni. Törekedni szeretnék változatlanul az infra-
struktúra további fejlesztésének támogatására, s arra, hogy városunk-
ban egyenrangú polgárként lehessen élni és dolgozni mindenkinek.

Köszönöm, hogy elolvasták választási üzenetemet, és kérem, tá-
mogassák jelöltségemet a 8. számú választási körzetben. 

Tisztelettel: Lehóczkiné Tímár Irén

alapozzák a pénzügyi célkitűzések éves szintű teljesítését, ugyanakkor 
meghatározzák a második félévi gazdálkodás szervezési fő feladatait is. 

Könyvtári feladatellátás bővítése

A Békés Megyei Önkormányzat az IBSEN Házhoz csatlakozva mul-
tikulturális jegyértékesítő rendszert kíván működtetni, ezzel az általa 
fenntartott kulturális intézmények programjainak elérhetőségét kívánja 
megkönnyíteni. Kialakításra kerül egy információs és értékesítési háló-
zat, melybe a megye 9 könyvtárát kívánja bevonni. Lehetőség nyílik a 
csatlakozással jegyek, bérletek megvásárlására is. A program megvaló-
sításához a könyvtár rendelkezik tárgyi és humán feltételekkel egyaránt. 

Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására

Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetésből 16.000.000 Ft-ot különített el. Az Alapból pályázat útján 
nyerhető el támogatás kamatmentes hitel formájában. A rendelet szerint 
a Képviselő-testület évente 2 alkalommal ír ki pályázatot, az első és a 
második félévben. A márciusi kiírás alkalmával nem nyújtottak be helyi 
vállalkozó igényt, így az augusztus 31-ig beadható pályázati összeg to-
vábbra is 16.000.000 Ft kamatmentes hitel maradt.

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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Pintér Béla
(1930-2010)

Pintér Béla 
1930. január 27-én 
született Endrő-
dön egy földmű-
ves család második 
gyermekeként. Az 
általános iskolát 
Hunyán és End-
rődön, a középis-
kolai tanulmányait 
Szegeden végezte. 
Az érettségi után 
1951-ben besoroz-
ták katonának, és 
Budapestre került. 

Leszerelését kö-
vetően 1955-ben a 

Budapesti Konzervgyárban helyezkedett el. Pályafutását se-
gédmunkásként kezdte, később betanított munkás, csoport-
vezető, majd művezető lett. Munka mellett folyamatosan ké-
pezte magát. Felkészültsége és szakmai tapasztalatai alapján 
először a dunakeszi gyárrészleg, ezt követően a Budapesten 
a X. kerület Gém utcai gyárrészleg, majd a Húsüzem vezetője 
lett. Végül 1977-ben a Vállalat igazgatójává nevezték ki. Mun-
katársai, beosztottjai tisztelték és szerették.

Munkája mellett a Budapesti Felsőfokú Élelmiszeripari 
Technikumban tanult, később a Kertészeti Egyetem üzemmér-
nöki szakán diplomázott.

Munkásságát több kitüntetéssel jutalmazták. 1990-ben a 
Magyar Köztársaság Csillagrendjével tüntették ki.

1956-ban vette feleségül Kanter Ilonát, akivel 54 évet éltek 
együtt. Két gyermekük és 4 fiú unokájuk született. 

1990-ben saját kérésére nyugállományba vonult. Ekkortól 
sok időt töltött a Balatonalmádiban lévő nyaralójukban. Sokat 
kertészkedett. Szabadidejében olvasott, keresztrejtvényt fej-
tett, unokáival foglalkozott.

Mind budapesti, mind balatonalmádi szomszédjaival bará-
ti, jó kapcsolatot ápolt, tartott.

***
1970 körül bekapcsolódott az Endrődiek Baráti Körének 

szervezésébe, majd konzervgyári igazgatónak történő kineve-
zése után több emlékezetes rendezvény házigazdája volt.

Valószínű, a nagyszámú érdeklődés alapozta meg a Baráti 
Körben későbbi aktív életét. Köszönet érte neki is.

I. Számviteli éves beszámoló a mellékelten csatolva.
II. Az Alapítvány 2009-ben költségvetési támogatásban nem részesült.
III. Az Alapítvány tevékenysége során a saját tőke 2009. évben 822.584 
Ft-tal növekedett.
IV. Önkormányzati támogatás: 115.000,- Ft, NCA pályázaton nyert 
100.000,- Ft, APEH-től az Alapítvány részére felajánlott 1%: 298.453,- Ft.
V. Tisztségviselők semmiféle juttatásban nem részesültek.
VI. Közhasznúsági tevékeny ségről szóló tartalmi beszámoló.
2009-ben is folytattuk az alapítók szándékai szerint az endrődi egyházi 
temetők karbantartását, támogattuk 3 fő munkanélküli és ebből 1 fő 
roma származású közhasznú munkás bérét, valamint a temetői szemét 
elszállítását és fi zettük  2 db saját tulajdonú fűkasza javíttatását. A 2009-
ban NCA pályázaton nyert 100.000 forintot 2010. első hónapjaiban 
használjuk fel.  

Alapítvány bevételei:
64 főtől adomány 992.200,- Ft
Önkormányzattól pályázati támogatás 115.000,- Ft
NCA pályázat útján nyert pénz 100.000,- Ft
APEH-től a felajánlott 1 %-ok összege 298.453,- Ft
2009. évi kamatbevétel 107.325,- Ft
Összesen: 1.6129.78,- Ft

Kiadásaink:
3 fő temetői munkás 3 havi munkabér+járulékának 40 
%-a, 

305.396,- Ft

3 temetőből szemétszállítás és ártalmatlanítás ktg-ének 
támogatása

294.588,- Ft

Fénymásológép karbantartás  49.200,- Ft
Postai és adminisztrációs költség és koszorúk vásárlására 31.705,- Ft
Fűkasza javíttatása 70.155,- Ft
Egyéb banki költség: 10.850,- Ft
Terembérleti díj 13.500,- Ft
Ügyvédi költség 15.000,- Ft
Összesen: 790.394,- Ft

Tárgyi eszközeink
Bevételeink 1.612.978,- Ft  Előző évi amortizált 

eszközeink
260.900,- Ft

Kiadásaink 790.394,- Ft 2009. évi eszközvásárlás 0,- Ft
Növekedés 822.584,- Ft  Összesen 260.900,- Ft

Értékcsökkenés 154.980,- Ft
Befektetett eszközök 
összesen

105.920,- Ft

2008. évi maradvány 1.750.293,- Ft  Folyószámlán 
év végén

1.875.923,- Ft 

Növekedés 822.584,- Ft  Betétszámlán 684.262,- Ft 
2009. dec. 31-i 
egyenleg

2.572.877,- Ft  Házi 
pénztárban

12.692,- Ft 

Befektetett tárgyi 
eszközök

105.920,- Ft  Összesen 2.572.877,- Ft 

Összesen: 2.678.797,- Ft Tárgyi eszközök                                              
105.920,- Ft
Összesen:                                                      
2.678.797,- Ft

A teljes vagyonból a kamatok elosztása után a Hunyai rész : 73.600 Ft. 
Köszönetet mondunk minden segítőnknek és adományozónknak. 
Kérjük és várjuk a jövőben is felajánlásaikat, a temetői karbantartáson 
kívül a templom belső felújítására,valamint a balesetveszélyes sekrestye 
felújítására . Szeretnénk vásárolni 1 db projektort és hozzá vetítővásznat, 
amivel alapítványunkat népszerűsítő fi lmeket vetítenénk az Endrődről 
elszármazottak találkozóján.

Gyomaendrőd, 2010. március 11. 
Ungvölgyi János
kuratóriumi tag

Hanyecz Vencelné
hunyai e. k.

Szabó Zoltánné
kuratórium elnöke

ENDRŐDI  SZENT  IMRE  EGYHÁZKÖZSÉGÉRT  
KÖZHASZNÚ  ALAPÍTVÁNY 

5502 Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 66/283-940
2009. ÉVI  KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Eladó
 - Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
 - szőlőprés, boroshordók, traktor pótkocsi

Érdeklődni lehet az endrődi plébánián: 
Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 20/9457-843 vagy 66/283-940
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50 éves az Endrődi Barátok Köre
folytatás az 1. oldalról

költségekbe veri magát. Az ember izgul, hogy megfelel-e az elvá-
rásoknak. 

A vacsorára birkapörkölt készült: 3 birka főtt 3 üstben. Nagyon 
fi nom volt. Szúnyog Antal főzte: erős se volt, de azért volt egy kis 
ereje. Végtelen türelmű, nagyon jó szakértelemmel főz, úgyhogy 
itt ragad köztünk. Szponzorálták a vacsorát: Várfi  András polgár-
mester úr, az egyesület vezetőségi tagja és dr. Farkasinszky Erzsé-
bet tagtársunk, a harmadik birkát a Baráti Kör vette. Az este célja 
az együttlét volt. Külön örültünk azoknak, akik alapító tagokként 
voltak jelen: Hunyad Simon Péter és Kondor Viktória. Régi képe-
ket vetített Szabó Béla, amelyeket Giricz Béla állított össze. Hunyad 
Simon Péter beszélt a hallgatóságnak arról, hogy hogyan is alakult 
meg annak idején ez az egyesület. Nagyon érdekes volt. Visszaem-
lékeztünk azokra, akik nagyon sokat dolgoztak az egyesületért: a 
bejegyzett egyesület első elnökére, Tímár Mátéra, akinek a szobrát 
megkoszorúztuk, és Császárné Gyuricza Évike sírjához is kimen-
tünk a temetőbe. Ott elmondtuk Szilágyi Ferenc Évire emlékező 
versét. A vacsora előtt pohárköszöntőt mondott Várfi  András pol-
gármester úr. Hunyai zenekar volt, jó hangulatot csináltak. Kedves 
volt a Barátság Klub: népdalaikkal színessé tették a rendezvényt.  
Beszélgettünk, táncoltunk együtt. Nagyon szép volt este az iskola 
udvara, a fás környezet; a fények-árnyékok játéka romantikus han-
gulatot adott. Köszönöm a segítséget az iskola dolgozóinak, Farkas-
né Marikának, a Gellai házaspárnak, Habzda Irmuskának és Lovász 
Kálmánnénak. 

Másnap részt vett az egyesület a halfőző versenyen, erre 90-
en jöttek el. Mi, ugye, megérkeztünk, leültünk a megterített asz-
talhoz, vettük az odakészített tányérokat, és megettük a csudajó 
halászlét. Ladányi Gábort, a főszakácsot kérdezem az előkészü-
letekről:

- Harminchat közösség versenyzett abban a fajta halban, amit 
mi csináltunk, de mi voltunk a legtöbben, a Baráti Kör. 

25 kiló halat vettem, és 12 kiló apróhalból volt sűrítmény. Eb-
ben volt 50-60 db, ennek mindnek van feje, bele, ezt ki kellett vágni. 
Volt még bolti sűrítmény is, belsőség is. 30 deka halat számoltunk 
egy emberre, így két szelet halat kaphatott mindenki. Ehhez volt 
kenyér, ami az utolsó szeletig el is fogyott. A kenyér is friss volt: 
20-án reggel sütötték nekünk Farkas Istvánék a birkapörkölthöz is, 
a halászléhez is. Köszönjük nekik. Paprikát vettünk, szép tüzeset a 
piacon, a műanyag tányérokat megvettük, gázt cseréltünk, terítőt 
vettünk. Mancó nyolcat megvarrt éjszaka.  Ezek a terítők most már 
azt egyesületéi.

Négy órakor keltem fel a hagymát megpucolni- meséli tovább 
Gábor. - Egy padért 15000 forintot kellett volna fi zetni – Dr. Szon-
da István és Borika, nagyon aranyosak voltak, aláírás ellenében 
elengedték a kauciót. Ezt is köszönjük. Már van egy saját padunk 
is. Lehet, hogy veszünk egy másikat is. A helyet, azt előző nap ki 
kellett választani. Ebben is és még sok mindenben segített nekünk 
Kovásznai Feri, Szúnyog Antal és Tímár Imre elnök.

- Nem nehéz a halászlét főzni, csak sok a veszélyforrás. Két üst-
ben kellett csinálni. 50 liter halászlé volt egy üstben. Vigyázni kell: 
15 percnél tovább nem lehet a hal a lében, és csak a főzés előtt húsz 
perccel szabad besózni, mert a sótól is szétmállik. Szétvágni is csak 
ott lehetett reggel, mert csak este tudtuk kivenni a hűtőből a meleg 
miatt. Mikor beleteszed a halat, utána már csak fél szemmel szabad 
ránézni, mert attól is szétmegy a hal, ha két szemmel nézed. Fel-
tettük az alaplét egy üstbe, beletettük a sűrítményhez való halat, ez 
rotyogott másfél-két órahosszáig. Átpasszíroztuk, átdögönyöztük. 
A sűrítményt ekkor már két bográcsba, kétfelé osztva tettük fel, be-
paprikáztuk, belsőséget bele, meg a rengeteg halszeletet. 

Puskás Károly rántott halat készített, inkább csak a verseny ked-
véért. Igazán jó hangulat volt.      Mindkét étel: a halászlénk is, a 
rántott halunk is ezüst-díjat kapott a zsűritől. 

- De a tagoktól mindkettő aranyérmet kapott, ahogy én lát-
tam! - teszem hozzá hazalátogató barátaink elégedett, vidám 
arcára emlékezve. Köszönünk mindent; a szervezőknek is, a 
vendégeknek is.  A legközelebbi viszontlátásig minden jót kí-
ván:

Szilágyiné Németh Eszter

Tímár Imre elnök átveszi a Sült Halért ezüst-díjat

Ladányi Gábor főszakács és Kovásznai Ferenc 
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

Szeptember hónappal elkezdődik a hitok-
tatás is. Minden általános iskolában van katoli-
kus hitoktatás, nemcsak a katolikus iskolában. 
Hitoktatunk a Rózsahegyi Kálmán Általános Is-
kolában és a Kis Bálint Iskolában is. Keressék a 
szülők a hitoktatókat: Pfeiferné Varjú Mariannát 
és Soczó Gézát.

Már első osztálytól várjuk a gyerekeket.

Ősszel Hunyán bérmálás esedékes. Időpontját 
még nem tudjuk.

Azok a gyerekek részesülhetnek a bérmálás 
szentségében, akik a bérmáláskor betöltötték a 13. 
életévüket. Felső korhatár nincs.

Akik szeretnének bérmálkozni, jelentkezze-
nek a plébánián, vagy valamelyik hitoktatónál.

Egyhónapos felkészítőt szervezünk a számukra.

Közlemények

SZEPTEMBERI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 18 órakor. Hétköznapokon reggel fél 8-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Szeptember 12-én és 26-án vasárnap fél 12-kor.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szombaton este 6-kor. 
A szombat esti mise vasárnapi előesti mise. 

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

SZEPTEMBERI ÜNNEPEK
  3. péntek:  Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
  5. vasárnap:  Évközi 23. vasárnap
  7. kedd:  Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk
  8. szerda:  Kisboldogasszony
  9. csütörtök:  Claver Szent Péter áldozópap
12. vasárnap:  Évközi 24. vasárnap
13. hétfő:  Aranyszájú Szent János püspök, egyháztanító
14. kedd:  A Szent Kereszt felmagasztalása
15. szerda:  A fájdalmas Szűzanya
16. csütörtök:  Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök
17. péntek:  Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító
19. vasárnap:  Évközi 25. vasárnap
20. hétfő:  Kim Taegon Szent András és társai koreai vértanúk
21. kedd:  Szent Máté evangélista
23. csütörtök:  Pietrelcinai Szent Pio szerzetes, áldozópap
24. péntek:  Szent Gellért püspök, vértanú
26. vasárnap:  Évközi 26. vasárnap
27. hétfő:  Páli Szent vince áldozópap
28. kedd:  Szent Vencel vértanú
29. szerda:  Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok
30. csütörtök:  Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító

Papok éve - endrődi 
származású papok 

újmisés képei

A kommunizmus áldozatainak és üldözötteinek emlékműve
 2010. augusztus 28-án a gyomai köztemetőben 

felavatták a kommunizmus áldozatainak és üldözöt-
teinek tiszteletére állított emlékművet.

Ünnepi beszédet mondott Várfi  András polgár-
mester, az emlékművet dr. Köhler Mihály és Pásztor 
Béla avatták fel. Az ünnepet Polányi Éva és Cser-
enyec Éva szavalatai tették még emlékezetesebbé. 
Hallottunk részleteket Illyés Gyula: Egy mondat a 
zsarnokságról, valamit Dr. Szilágyi Ferenc verséből.

Az emlékművet készíttette a Gyomai Szülőföld 
Baráti Kör és Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

„Nem hagyhatjuk el őket
egykor gályára, halálba menőket

tankok ellen puszta kézre kelőket -
lelkünk rajta: nem hagyhatjuk soha - 

ránk sújt különben Isten ostora -
nem hagyhatjuk a Gonosznak e Földet! -”

Szilágyi Ferenc
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Izgalmas és eseménydús hetet tudhatunk a hátunk mögött. Vé-
get ért az idei iskolai tábor, melyben igen változatos programok sze-
repeltek. A hét folyamán megtekintettük Budapesten a Parlamentet 
és a koronázási jelvényeket. Az előző években már szinte visszajáró 
vendégek voltunk a Mátyás-hegyi barlangban, az idén ezért egy új 
helyet fedeztünk fel. A Solymári Ördöglyuk kicsit más volt, mint 

Nyári tábor

Tanévnyitó 2010
A Liget fürdőből hazafelé tartottam egy forró augusztusi délután. A 

mezőberényi elágazásnál elengedtem egy kamiont, s közben arra lettem 
fi gyelmes, hogy tanítványunk hangosan köszön az út túloldaláról. Mon-
danom sem kell, nagyon örültem – és talán éppen az ilyen pillanatok 
miatt várom már annyira a tanévkezdést. 

Nem szokványos, ha tanévkezdő köszöntőmet egy kis számadással 
folytatom. A nyári szünetben ugyanis – ahogy ezt már harmadik éve 
tesszük – egy kicsit mindig hozzáteszünk iskolánkhoz, próbáljuk szebbé, 
otthonosabbá tenni. Először is – ami már a Fő útról jól látszik – a foci-
pályánkon élénkebben zöldül a fű, mint az udvar többi részén. Ezt egy 
nagyon kedves adakozónknak köszönhetjük, Margitka néninek, aki már 
nem először szán ránk fi gyelmet, és ajándékoz meg minket százezres ösz-
szegekkel. A másik szembetűnő felújítást az iskolába belépve láthatták a 
szülők és tanítványaink: a főépületben a földszinti folyosót újrafestettet-
tük. Ezen felül renováltuk még a tanárit és az igazgatóhelyettesi irodát 
is. 

Hunyán is változás történt: az óvoda átköltözött az iskola épületébe. 
Ezt pedig csak úgy tudtuk megoldani, hogy Petényi Szilárdné polgár-
mester asszony teljesen renováltatta az épületet – ezúton is köszönete-
met szeretném kifejezni áldozatos munkájáért.

A nyári szünet idejébe már nem fért bele, de néhány héten belül a 
fejlesztő szobánkat is felszereljük, valamint néhány oktatástechnológiai 
fejlesztéssel szeretnénk még színvonalasabbá, korszerűbbé varázsolni 
intézményünket.

Tanítványaink nyári táborban pihenhettek augusztus első felében – 
ennek a megszervezését és lebonyolítását szeretném megköszönni kol-
légáimnak, Kondorné Tímár Erzsébetnek igazgatóhelyettes asszonynak, 
Kele Ágnes, Fekécs Edit, Varjú Diana tanárnőknek, Melis Marcell és 
Irimiás Róbert tanár uraknak. Amikor meglátogattam a táborozókat, 
láthatóan jól érezték magukat. Őszintén örülnék, ha ezt a jókedvüket 
a tanórákra is behoznák magukkal. Remélem, hogy minden kedves di-
ákunk kipihenten (de nem „pihentagyúan”) kezdené meg a 2010/2011-
es tanévet, ami azért is hangsúlyos nekünk, „szentgellérteseknek”, mert 
iskolánk 15 éve fogadja tanulóit. Ennek alkalmából évkönyvet is meg-
jelentetünk, amit több nagylelkű adakozó is támogatott, többek között 
Várfi  András polgármester úr, Domokos László országgyűlési képviselő 
úr, és még sokan mások – őszintén köszönöm, hogy az évkönyv kiadási 
költségeit ilyen megértően támogatták, ötletemet pedig felkarolták.

Szeretettel köszöntöm tehát iskolánk minden tanulóját és dolgozóját 
az új tanévben – Jóisten hozott benneteket.

Lukács László igazgató
az eddig ismertek, de éppen annyi izgalmat és élményt tartoga-
tott. Ahhoz, hogy a túra útvonalát teljesíteni tudjuk, kitartásunkra, 
ügyességünkre, erőnlétünkre nagy szükség volt. Kerékpár- és vízi 
túra is szerepelt a hét programjában, melyeket nagyon élveztünk. 
Önfeledt kikapcsolódást jelentett Cserkeszőlőn a strand, ahol a 
ponyva csúszda gyermeket és felnőttet is elvarázsolt.

Támogatóink:  
Békés Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottsága
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Czinczár Imre és családja, valamint a táborozó gyermekek szülei
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SZENT JEROMOS
Ünnepe: szeptember 30.

*Stridon, 347 körül, 
†Betlehem, 419/420. szeptember 30.

Jeromos a Biblia-
fordító. Neki köszön-
hetjük a mai fordítások 
alapját képező Vulgáta 
fordítást. Szeretnénk 
napról napra kezünkbe 
venni a Szentírást. Sze-
retnénk napról napra 
tanulni Istentől, meg-
erősödni Isten üzenete 
által. 

SZENT JEROMOS 
347 tájékán született 
Dalmáciában, Stridon 
helységben. Vallásos 
szülői alapnevelést 
kapott, nagy világi 
műveltsége volt: la-
tin, görög. Rómában 
a katakombákban el-
mélkedett, majd érett 

korában megkeresztelkedett, maga Liberiusz pápa ke-
resztelte meg.

A mai Németország területén, Trier környékén is-
merkedett meg a remete élettel, majd a keleti reme-
teséggel barátkozott. 374-ben Antiochiában súlyos be-
teg lett, utána két évig igen szigorú remete életet élt, 
és görögöt, hébert, valamint arámot tanult. 382-ben 
Rómába ment, már mint pap Damazusz pápa titkára 
lett. Latin nyelvű Szentírás-fordítást kellett készítenie, 
ezenkívül széleskörű és hatásos lelkipásztori munkát 
végzett. Női szerzetesi közösséget is igyekezett keleti 
mintára szervezni, emiatt irigyei támadtak, áskálódá-
sok, vádaskodások céltáblája volt.

Egyiptomba, Izraelbe, végül Betlehembe ment, itt 
kolostort épített. A Születés Barlangja közvetlen szom-
szédságában élt, tovább tanulta a hébert, éjszakánként 
egy rabbi 1-1 aranyért tanította. Szentírás fordítást 
készített, fordítását Vulgata néven ma is használja az 
Egyház. Sokat olvasott (Szent Ágoston szerint: minden 
megírt könyvet elolvasott!)

Kemény küzdelmet folytatott a tévtanítókkal: szer-
zetesi életről, papi szüzességről, Szűz Mária mél-
tóságáról, a szentek, és az ereklyék tiszteletéről, a 
krisztusi kegyelem szükségességéről. A pelagiánusok 
gyújtogatása elől futva menekült. Jó emberei egymás-
után meghaltak körülötte. Mindezek ellenére töretlen 
szellemi erővel dolgozott, boldog halált élt 420. szep-
tember 30-án.

A Maria Maggiore templomban nyugszik, Rómában. 
A négy egyházatya egyike.

Nimród Hagyományőrző Íjászklub Egyesület - Hunya
Közhasznúsági jelentése

Egyszerűsített éves beszámoló 2009. év
adatok 
ezer Ft-
ban

A tétel megnevezése Tárgyév

Alapterv. Váll.terv. Összes
A.  Végleges pénzbevételek, elszámolt 
bevételek (I.+II.) 18 18
I.   PÉNZÜGYILEG RENDEZETT 
BEVÉTELEK 18 18

                          -tagdíj 18 18
B.  Végleges pénzkiadások, elszámolt 
ráfordítások (III.+IV.+VI.) 8 8
III.  RÁFORDÍTÁSKÉNT 
ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 8 8
C.  Tárgyévi pénzügyi eredmény (I.-III.-
VI) 10 10
E.  Adózás előtti eredmény (I.+II)-
(III.+IV.+V.) 10 10

H.  Tárgyévi eredmény (E.-F.-G.) 10 10

Nimród Hagyományőrző Íjászklub 
Egyesület
5555 Hunya Liget u.2.

Adószám: 18395057-1-04

Egyszerűsített éves beszámoló 2009. év

adatok ezer 
Ft-ban

A tétel megnevezése Tárgyév

Forgóeszközök (6.-9).sorok 18

IV Pénzeszközök 18

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) Összesen (1.+5.sorok) 18

C. Saját tőke ( 12.-16.sorok) 10

II.TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 10
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 10

F. Kötelezettségek ( 20.-21.sorok) 8

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 8
FORRÁSOK (Passzivák) ÖSSZESEN (11.+17.+18+.19.
sorok) 18

Nimród Hagyományőrző Íjászklub Egyesület

5555 Hunya Liget u. 2.

Adószám: 18395057-1-04
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Önéletrajz
Endrődön születtem 1951. 

november 11-én, családi állapo-
tom: elvált, gyermekem nincs. 
Édesapám Farkasinszki Ede 
csizmadia az Endrődi Cipész 
KTSZ, édesanyám Farkasinczky 
Ilona varrónő az Endrődi Szabó 
KTSZ dolgozója volt. Szüleim 
a munka becsületét, a kitartást, 
a család szeretetét adták örök-
ségül. Szeretettel és tisztelettel 
gondolok nagymamámra: Vasz-
kó Ilus varrónőre, aki a közössé-
gért végzett munka értékét, fon-
tosságát taníttatta meg velem. 
Bátyám Farkasinszki Sándor a 
Faipari Ktsz-ből ment nyugdíj-
ba.

Endrődön jártam óvodába, 
általános iskolába, majd Gyo-

mán a Kiss Lajos Gimnáziumban érettségiztem. Tanáraim a tárgyi 
tudás mellett megtanítottak az élet tiszteletére, a szorgalmas, tisztes 
munka fontosságára. Diplomámat a Debreceni Orvostudományi 
Egyetem általános orvosi karán szereztem 1977-ben.

Első munkahelyem a Józsa András Nyíregyházi Megyei Kór-
ház 60 ágyas Urológiai Osztályán volt, ahol 7 évig dolgoztam. Itt 
szereztem szaktudást és megfelelő szakmai gyakorlatot. A sikeres 
szakvizsga után Budapesten, a Heim Pál Gyermekkórházban he-
lyezkedtem el, ahol a gyermekurológián dolgoztam 3 évig. Válásom 
után visszavágytam a szülőfalumba. Tisztes megélhetést ekkor Bé-
kés város ajánlott számomra. Megszerettem az itt élő embereket, 
s megbecsült urológus szakorvosként ezen a munkahelyen dolgo-
zom 22 éve.

A gyomaendrődi szakrendelő indulásakor meghívást kaptam 
az urológiai rendelés ellátására, amit a szülőföld iránti tiszteletem 
örömmel fogadtatott el velem. Azóta is heti 15 órában lelkiismeret-
tel, szakmai odaadással látom el ezt a feladatot.

Jelenleg igen nehéz 2 év áll mögöttem. Édesanyám hirtelen ha-
lála után beteg, 95 éves édesapámat bátyámmal és a Városi Gondo-
zási Központ munkatársaival megosztva láttuk el.

Ez idő alatt is legjobb tudásommal, de előfordulhatott, hogy 
fáradtan, esetleg türelmetlenül sikerült helyt állni feladatom ellá-
tásában. Ha valaki ez utóbbit megélte, ezúton is szíves elnézését és 
megértését kérem!

A rendelőintézeti munka mellett plusz feladatként Dr. Palya 
József és Dr. Jánosik Bertalan családorvosok körzetében ingyenes 
prosztata szűrést szerveztem, mert vallom, hogy a gyógyításban a 
megelőző munka a leghatékonyabb. Hasonló, a TB által nem fi nan-
szírozott szűrést már 10 évvel ezelőtt is szerveztünk jó hatékony-
sággal, Gyomaendrőd minden 50 év feletti férfi  lakosai számára. A 
város lakóinak, vállalkozóinak segítségével az Ultrahang Egyesület 
elnökeként 5 évvel ezelőtt szervezője voltam egy új ultrahang be-
szerzését támogató rendezvénysorozatnak. Munkánkat siker koro-
názta, így megtapasztalhattam a közösségért végzett munka értel-
mét, szépségét. 

Úgy érzem, az egészségügyben végzett 40 éves munka tapaszta-
lata alapján sokat tehetek a város egészségügyi ellátásáért, s tágabb 
értelemben a humánpolitika formálásában is aktívan tudok részt 
venni. Barátaim, ismerőseim és betegeim biztatására pártfüggetlen 
jelöltként a Körösök Vidékéért Egyesület támogatásával indulok az 
önkormányzati választáson. Az ő segítségükre messze menően tá-
maszkodva merem felvállalni ezt a megtisztelő feladatot.

Pártnak tagja soha nem voltam, de örömmel tartozom az End-
rődiek Baráti Köre Egyesülethez.

Megválasztásom esetén szeretném képviselői munkámat leg-
jobb tudásom szerint, tiszta lelkiismerettel végezni, képviselve min-
den gyomaendrődi állampolgár közösségi érdekeit.

Dr. Farkasinszky Erzsébet
urológus főorvos

Az Endrődiek Baráti Körének egyik tagja is indul 
a helyhatósági választásokon: Pingpongbajnokság Salgóbányán 

(Medves Hotel, 2010. július 31 - augusztus 1)
Nagy örömünkre a 2010 áprilisában megalakult gyomaendrődi 

pingpong klub a minden pénteken este 19:00-től 23:00-ig tartandó 
klubösszejövetel és edzések során kiválasztott négy legjobban teljesítő 
pingpongjátékos jutalomban részesült. 

A jutalom a már hét éve folyamatosan szervezett Holdsugár Éjféli 
pingpongbajnokság, amelyre a házibajnokság után a négy legjobban 
elért eredményű játékosunkat neveztük be. Ezt az összejövetelt Salgó-
bányán (Medves Hotel részén) szervezték. Akik résztvettek: Bohák Já-
nos, Fülöp Imre, Kovács Norbert, Ungvölgyi Péter. Kísérő és egyben a 
klub vezetője: Fürj József ny. pedagógus volt.

Ezek a játékosok szép eredményeket értek el, mind kezdő, mind 
haladó kategóriában. A versenyre 48 nevező jelentkezett az ország kü-
lönböző pontjairól, illetve Szlovákiából is. A legjobb négy közé Bohák 
János és Fülöp Imre gyomaendrődi lakosok jutottak be nagy meglepe-
tésünkre. A másik két játékos Szlovákiából érkezett, akik közül az egyik 
egy hölgy játékos volt, aki később Fülöp Imre gyomaendrődi játékossal 
játszotta a döntőt. Nagy közönség előtt Odler Szabina szlovákiai játékos 
3:2 arányban győzött Fülöp Imre ellen, amire még nem volt példa a hét 
év alatt, hogy hölgy nyerje az első helyezést. Külön érdekesség, hogy 
a harmadik játszma 18:16 arányban nyerte Odler Szabina. A harmadik 
helyért Bohák János gyomaendrődi játékos játszott, amit sikeresen 
meg is tudott szerezni, aki nagyon szép eredményeket ért el játékos-
társaik ellen. I. helyezett: Odler Szabina (Szlovákia) II. helyezett: Fülöp 
Imre (Gyomaendrőd) III. helyezett: Bohák János (Gyomaendrőd) illetve 
kezdőkategória: Ungvölgyi Péter és Kovács Norbert az első tíz helyezett 
közt végeztek. Eredményükhöz ezúton is gratulálunk. További sikeres 
játékot.

A klubtagok nevében, aki személyesen is végigizgulta
 a versenyeket: Fülöpné Bukva Judit

A dobogós helyezettek sereggel a kezében Fülöp Imre és a harmadik pedig 
Bohák János, kisérő Fürj József 

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!



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Július utolsó hetében ismét fia-
tal néprajzos hallgatók munkálkodtak 
tájházunkban. A Debreceni Egyetem 
Néprajzi Tanszékéről érkező első éves 
hallgatók, múzeumi gyakorlati isme-
retek elsajátítása közben, betekintést 
nyertek a gyűjtemény szaknyilvántar-
tási munkáiba. A tárgyak megisme-
résével és meghatározásával bővült 

lexikális tudásuk, és olyan ismereteket 
is szerezhettek, melyeket nem nyújt az 
egyetemi oktatási forma. A gyakorlati 
képzés célja, hogy megtapasztalják, a 
jövő néprajzkutatói miként működik egy 
regionális kisgyűjtemény. Miként folyik 
a látogatók fogadása a gyűjtemény be-
mutatása, és hogyan lehet alkalmazni 
a múzeumpedagógiai módszereket az 
iskoláskorú csoportok oktatásában. 

A tábor idei fő témája a hagyomá-
nyos utcakép elemeinek felkutatása 
és dokumentálása az endrődi város-
részen. Sajnos, csak a Zrínyi Ilona 
utcában tanulmányozhattuk a közép-
korias, kanyargó, szűk utca archaikus 
elrendezését. Endrődön már csak két-
három házas apró tömbökben maradt 
meg a 19. század végi hagyományos 
arányú épületegyüttes képe. 

A Temető út gazdaházai mindig 
újdonságokkal szolgálnak. A paraszti 
polgárosodás jegyeit magukon viselő 

épületek kiváló példái annak, 
hogy a nagy építészeti stílu-
sok elemei miként jelentek 
meg a paraszti építészetben. 
A hallgatókkal sikerült tipizálni 
néhány jellegzetes épületet, 
mely a klasszicista és az ek-
lektikus stílus jellemző formai 
megoldásait reprezentálják. 

A Szarvasvégi Te-
mető néprajzi jelentő-
ségére már többször 
felhívtam a figyelmet. 
A táborosokkal – a 
nagy gaz ellenére – si-
került felgyűjtenünk 
újabb porcelánképpel 
díszített síremlékeket. 
A porcelánképek sírje-
leken való használata 
az 1920-30 közötti idő-
szakban terjedt el End-
rődön. Nagyon érdekes 
vizsgálódási pontokat 
találunk a képeken 
megjelenő személyek 
öltözetéről, hajviseleté-
ről és mentális jegyei-
ről. 

A tábor zárónap-
ján részt vettünk Szar-
vason, a Szárazmalomban 
megrendezett Magyarországi 
Tájházak Szövetségének Dél-
alföldi Találkozóján. A találkozó 
házigazdája a Tessedik Sámuel 
Múzeum volt. A résztvevőket 
Babák Mihály polgármester 

köszöntötte, majd előadásokat 
hallhattunk a magyarországi 
tájházak helyzetéről. Beveze-

tő előadásában Dr. Bereczki Ibolya a 
szövetség elnöke 
ismertette a Fel-
emelő század 
tematikus évad 
tájházi helyszíne-
ken folyó pályázati 
programjait, hely-
színeit. Dr. Dénes 
Zoltán plébános, 
egyetemi docens 
az egyetemi okta-
tás és a tájházak 
gyümölcsöző kap-
csolatáról számolt 
be. Mótyán Tibor 
a szarvasi Szlo-
vák Önkormányzat 
elnöke a Szarva-
si Szlovák Tájház 
v iszontagságos 
helyzetét tárta a 
megjelentek elé. A 

kiváló ebéd után vendéglátóink lovas 
kocsis kirándulást szerveztek a szar-
vasi tanyavilágba.  A kiránduláson élő, 
működő tanyákat és elhagyott romos 
épületeket láthattunk. A szakmailag 
sok újdonságot kínáló tábor hallgatói 
megelégedve tértek haza, és reméljük 
szemináriumi dolgozataiknak, szakdol-
gozataiknak témaválasztásakor eszük-
be jutnak a szakmai héten szerzett ta-
pasztalatok.

NÉPRAJZI TÁBOR AZ ENDRŐDI TÁJHÁZBAN

Klasszicista  építészeti elemek 
egy Temető utcai gazdaházon

A  táborosok egy csoportja házfelmérés közben

Dr. Bereczki Ibolya előadása a Tájháztalálkozón



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Hitvalló őseink, akik a nagyobb magyar 
haza mellett írásokban is fellelhető bizony-
sággal szülőföldjüket is nagyon szerették, 
minden egyes templomjavítás munkálat 
után újabb iratot helyeztek el a torony-
gombban, természetesen a templom meg-
építésekor került fel az első irat. Azonban 
tűzvész semmisítette meg az elsőt, jegyző-
könyvben annak tartalma nem lett megörö-
kítve, így aztán az 1938. évi megújításkor 
a nagytiszteletű elnökség s presbitérium 
döntése alapján az 1938. évi felújítási, or-
gonaépítési, parkosítási munkálatokról a 
presbitériumi ülések jegyzőkönyvében az 
utókorra hagyták a toronygombba felhelye-
zett iratok tartalmát. Ezen toronygombba 
felhelyezett iratok máshol is becses emlé-
kei, történeti dokumentumai, forrásanyagai 
ma is élő gyülekezeteinek.

Íme tehát az „emlékirat”;

„Egyedül az Istenné a dicsőség!”
(Latinul: SOLI DEO GLORIA!)

„Emlékezetnek okért ide feljegyezzük, 
hogy a toronyjavítással kapcsolatban, mi-
kor 1938.május 25-én a gombot levettük 
abban két iratot találtunk. I. Az egyik irat az 
amelyiket az 1848 évi április havi 16-ik nap-
ján bekövetkezett tűzvész után helyeztek 
el a gombban, sajnos védőburkolat nélkül. 
Ezt az irattekercset szétnyitni nem lehetett 
a szétporlás veszélye nélkül. Ezért felküld-
tük ezt az irattekercset a Magyar Országos 
Levéltárba brassói Greising József presbi-
ter úr által, s ott Dr. Szabó István országos 
levéltárnok utasítása alapján Váry Bálint 
restaurátor kísérelte az irat megmentését. 
Ez azonban csak részben sikerült s éppen 
emiatt a gombba vissza nem tehető, hanem 
két üveglap közé bekeretezve az egyház 
tanácstermébe kifüggesztettük. Amint meg-
állapítható, nem tartalmaz olyan lényeges 
adatott, amely a második iratban benne 
nem foglaltatna. II.A második iratot,melyet 
az 1987 évi Garzó Gyula lelkipásztor által 
vezetett renováláskor helyzetek el, lemá-
soltuk az egyház jegyzőkönyve részére és 
eredetiben visszahelyeztük a gömbben. Az 
olyan állapotban van, hogy a következő re-
noválásig nem fog elavulni. Az ebben talált 
adatok felhasználásával az egyház részle-
tes történetét megírta Harsányi Pál akkori 
gyomai lelkipásztor, az egyházmegye mos-
tani esperese,1944-ig. Ez a mű nyomtatás-
ban megjelent és egy példányát a gomb-
ban elhelyeztünk.

Az 1914 óta történt eseményeket az 
alábbiakban foglaljuk össze. Az 1914 júni-
usában kitört nagy háború egyházunkat is 
súlyos próbáknak vetette alá. Egyik lelki-
pásztora, a tantestület több tagja, sok-sok 
katonaköteles egyháztagunk bevonult ka-
tonának. A hadiözvegyek, árvák és gyá-
szoló szülők vigasztalása, megsegítése lett 
az egyház elsőrendű feladata. Egyházunk 
a hadikölcsön jegyzékből is kivette részét, 
amely aztán mind odaveszett. Három nagy 

harangját az egyház odaadta ágyúöntés 
céljára s itthon csak a legkisebb harang 
maradt. Elvitték az orgona homlokzati síp-
jait is ugyancsak hadi célokra. Az össze-
omlás után pedig a vörösök és az oláhok 
a gyomai csatában többször is belőtték s 
megrongálták templomunkat. Harsányi Pál 
lelkipásztor, a presbitérium elnöke, nagy 
buzgósággal igyekszik a romokat eltakarí-
tani. Ki javítatta az oláhok által okozott ká-
rokat, az elvitt harang helyett 1922-ben egy 
17,87 q súlyú harangot állíttat be, mely pár 
év múlva két középső harang követett. Visz-
szaállítatta az orgona homlokzati sípjait. Az 
ő idejében csináltatták az egyházi és a két-
két lelkészi földre a tanya épületeket. Az 
1922 évben Harsányi Pált a Békés-Bánári  
Ref. Egyházmegye egyhangúlag esperesé-
nek választotta s attól kezdve gyomai egy-
házunk az egyházmegye központja lett, es-
peres úrnak Gyulára való távoztáig. Domby 
Béla lelkipásztor az iskolaszék elnöke, köz-
szeretetet kiérdemlő munkásság után, a 
gyülekezet tagjainak sajnálkozása mellett, 
1917 évben Jászberénybe távozott. Utód-
ja Répás Pál faddi lelkész lett. 1930-ban 
a templom teteje 6.000 pengő költséggel 
megújíttatót. 1938-ban Répás Pál lelkész-
csere után Körösladányba távozott. Harsá-
nyi Pál hivatali utódja Tiba András lett, aki 
már mint gyomai lelkipásztor nyerte el a 
tisztet , működött mint az iskolaszék elnö-
ke 1935-ben bekövetkezett haláláig. Utódja 
meghívás útján volt zsadányi lelkipásztor 
Bay József lett. 1936 februárjában átvette 
az elnök lelkipásztorságot. Bay József szol-
gálati ideje alatt az alábbi dolgok történtek:

A központi hat tantermes iskola renovál-
tatott. Az endrődi-
csejti  fi ókegyházak 
önálló adókivetési 
joggal ruháztattak 
fel és missziói se-
gédlelkészt kaptak. 
A szervezéskor 
mintegy 600 re-
formátus lélek ta-
láltatott. A gyomai 
Gál-féle alapítvá-
nyi iskola teljesen 
felújíttatott, átala-
kíttatott. S az egy-
ház anyagi alapjai 
megszilárdíttattak a 
hátralékok erélyes 
behajtásával. Az 
1938 évi templom 
fejújítás úgy tör-
tént, hogy előbb a 
presbitérium majd 
az egyházközsé-
gi közgyűlés egy-
hangúlag kimondta 
a határozatot és 
megszavazta az 
alapadó 125%-át 
templomjavítás cél-
jaira, ezután az el-

nök összehívta az egész egyházközséget 
az úgynevezett ősgyűlést. Büszkeséggel 
jegyezzük fel, hogy egyetlen egyháztag 
sem akadt aki e nagy terhet el ne vállalta 
volna, a torony javításához hozzá nem já-
rult volna. Bay Józsefnek eddigi működése 
alatt hűséges segítőtársai voltak: Kruchió 
Lajos gondnok, Papp Zsigmond presbiter, 
s ittléte óta Gyökössy Dániel lelkipásztor. 
Utóbbi lelkész csere útján jött Körösla-
dányból s 1938.január 23-án foglalta el 
lelkipásztori szolgálati helyét. Úgy lelkészi 
mint iskolaszéki elnöki működésével a hí-
vek szeretetét máris kiérdemelte. Az egy-
ház 1858. aug.30-án elrendelte a vásárna-
pi iskola bevezetését Gyomán, s ezzel az 
egész országban úttörő szerepet vállalt. Ez 
is bizonyítéka annak, hogy a gyomai egy-
ház vezetősége az egyház anyagi alapja-
inak biztosítása mellet mindig nagy súlyt 
helyezett a gyülekezet lelki állapotára is. Az 
1891.április 19-i presbiteri gyűlésen határo-
zat születtet egy diakonissza beállításáról, 
akinek fi zetése egy tanítói hely javadalma-
zásával egyenlő. 1937 évben az egyház 
missziói munkájának buzgóbb teljesítésére 
egy bel és egy külterületi segédlelkész ál-
líttatik be. Célul tűzte az egyház a hívekkel 
való kapcsolatok intenzívebbé tételét, val-
lásos esték, gyülekezetlátogatást, s egy-
házi egyesületek alapítása útján. A gyomai 
református nép nagyobb részében hitbuz-
gó, egyházszerető, minden jóért lelkesedni 
tudó emberekből, egyháztagokból áll s mint 
ilyen határozottan építő gyülekezetnek ne-
vezhető.”

Közreadja:
Cs. Szabó István

A gyomai református templom toronygombjába elhelyezett iratok I. 

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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Megkezdődött a labdarúgó-bajnokság
A Gyomaendrődi FC labdarúgói 2010. 

július 5-én a rövid nyári pihenőt követően 
megkezdték a felkészülésüket a 2010-2011. 
évi bajnokság küzdelmeire. A felkészülési 
idő alatt heti négy edzést tartottak, vala-
mint a hét végén edzőmérkőzéssel zárult 
a heti program. Ezen idő alatt kemény 
munkát végeztek a játékosok, amelynek re-
méljük a bajnokság folyamán meg lesz az 
eredménye.

A felkészülés alatt július 23-25. között 
az egyesület a romániai Nagyenyeden testvérvárosunk meghí-
vásának eleget téve három napot töltött. Itt egy edzőmérkőzést 
is játszottunk, amelynek végeredménye igazságos 2:2 lett.  

A labdarúgó-bajnokság sok-sok egyeztetés eredménye után 
az eredeti tervezett időponttól egy hét csúszással végül tizenöt 
csapat részvételével augusztus 14-én kezdődött el. Sajnos nem 
sikerült a létszámot teljessé tenni, ennek okai a visszalépések és 
a magasabb osztályba való felkérések elfogadásai voltak.  

Az egyesület erre a szezonra igazolt, ill. távozott játékosai:

Érkezett Honnan Posztja Korosztály
Kiss Sándor Körösladány Kapus Felnőtt
Ernyes Róbert Körösladány Támadó Felnőtt
Oláh Richárd újrakezdte Támadó U-19
Győrfi  Dávid újrakezdte Támadó U-19
Kovács Norbert újrakezdte Védő U-19
Csáki László újrakezdte Középpályás U-19

Távozott Hova Posztja Korosztály
Török Imre Mezőtúr Kapus Felnőtt
Ifj . Erdősi Gyula Szarvas Támadó Felnőtt
Kovács Róbert Kondoros Támadó U-19
Horváth Zoltán Kondoros Középpályás U-19
Forgács Ádám Csárdaszállás Támadó Felnőtt
Kolozsvári Krisztián Csárdaszállás Védő Felnőtt
Gonda Zsigmond külföldön vállalt munkát ebben az évben.

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:

2010. 08. 15. Gyomaendrődi FC – OH. Rákóczi Vasas SE 1:1
                       G.: Farkasinszki L.
                       Ifi .:   2 : 1    G.: Oláh R., Gábor V.
Az első félidőben eldönthette volna a mérkőzést a hazai csa-

pat, hiszen a rúgott gól mellett szép játékkal több helyzetet is 
kidolgozott, amelyek sajnos kimaradtak.

A második félidő már kiegyenlített játékot hozott, helyzetek 
adódtak mindkét oldalon, de ezek ki is maradtak. A mérkőzés 
vége előtt három perccel a vendégek egy szép szabadrúgás góllal 
sajnos egyenlíteni tudtak, így elmaradt a várt hazai győzelem. 

2010. 08. 22.     Szeghalmi FC – Gyomaendrődi FC     2 : 3
                           G.: Czakó L.(2), Farkasinszki L.
                           Ifi .:   1 : 2    G.: Csapó Zs., Kovács N.
A gyomaendrődi csapat nagyon jól kezdte a mérkőzést, és 

végre a helyzetei nagy részét értékesítette is, így jelentős előny-
nyel zárta az első félidőt, 1 : 3. A második félidőre feljavult a 
hazai csapat, de taktikus játékkal sikerült megszerezni az ide-
genbeli győzelmet a gyomaendrődi labdarúgóknak.

Magyar Kupa eredmény:
2010. 08. 08.     Gyomaendrődi FC – Püspökladány     1 : 4
                           G.: Farkasinszki L.

Az NB III-as csapat gyors játékával megérdemelten győzött, 
és jutott tovább a 2. fordulóba az országos főtáblán. Amit jó 
volt látni, hogy a csapatunk nagyot küzdött a mérkőzésen, de 
a   vendégek ezen a napon több tekintetben is jobbak voltak, 
megérdemelten győztek. Gratulálunk a győzelmükhöz, és sok 
sikert a továbbiakban.

Fülöp Zoltán

Nagyenyeden jártak a labdarúgók

A Gyomaendrődi FC labdarúgói 2010. július 23-25 között a romá-
niai testvérváros, Nagyenyed meghívására látogatást tettek a város-
ban.

A csapat 23-án, péntek reggel 9-kor indult útnak Romániába, 
Nagyenyedre. Néhány megállót tartva 16.00 körül megérkeztünk, és 
elfoglaltuk szállásunkat: a játékosok a Bethlen Gábor Kollégiumban, 
vezetőink a Melinda Panzióban. Fürdést és pihenőt követően a pan-
zióban vacsora várt a csapatra, később pedig pihenés, hisz másnap 
reggel következett a barátságos mérkőzés.

Szombat reggel magyar idő szerint fél 9-kor volt a mérkőzés, így 
jó korán kellett felkelnünk. A panzióban gyors reggeli, és mentünk is 
a Metalul Aiud Stadionba. A kollégiumban kellett átöltözni, hiszen a 
stadion már nem üzemel, de a mérkőzést még így is le lehetett ját-
szani.

Csapatunk következőképpen állt fel:
Kontér – Mészáros, Toldi, Gonda Zs., Karászi, Kovács, Bela, Ernyes, 

Gonda P., ifj .Erdősi, Lövei 
Játszott még: Kurucz, Béres, Gábor, Erdősi
Nem kezdtünk túl jól, a gyors románok beszorítottak bennünket 

a térfelünkre, folyton támadtak, mi pedig csak kerestük magunkat. A 
félidő közepén megszerezték a vezetést a hazaiak, majd nem sokkal 
később újabb gólt szereztek.

Öt percen belül kettőt is kellett cserélni sérülés miatt, Mészáros és 
Lövei helyett Kurucz és Gábor lépett pályára. A félidő előtt egy perccel 
Ernyes ugratta ki Gábort, aki középre gurított, Erdősi a kapuba pasz-
szolt, így sikerült a szépítés, 2-1!

A második félidő már jobban kezdődött, egyenrangú ellenfelei 
lettünk az enyedi csapatnak. Egy újabb kiugratás után Gábor ismét 
Erdősihez passzolt, akit azonban a 16-oson belül felrúgtak, így jogos 
büntetőhöz jutottunk. A sértett állt oda, és második gólját megsze-
rezve már 2-2 lett az eredmény. A további időben mindkét csapat 
előtt adódtak gólszerzési lehetőségek, de egyiket sem sikerült berúg-
ni, így maradt az igazságos végeredmény a 2 : 2.

A 75. percben olyan történt, ami az Erdősi éra idején még 
nem: a Mester, Erdősi Gyula lépett pályára, sőt még gólt is sze-
rezhetett volna, kapott egy kiugratást, tolt a labdán a büntetőte-
rületen belül, ám sajnos elveszítette egyensúlyát, és földre esett.

A mérkőzést követően pihenő következett, majd ebéd ismét a 
panzióban. Délután a helyi fürdőbe ment a csapat, ahol igen jól érez-
te magát.

Este közös vacsora következett, ahol a két csapat játékosai, veze-
tői valamint Nagyenyed városvezetői vettek részt. A vacsorát követő-
en a játékosok kicsit kikapcsolódhattak a helyi disco-ban.

Vasárnap reggel ismét korán keltünk, hisz a reggeli után útnak in-
dultunk Torockóra. Nagyon szép kilátás volt a hegyre, de maga a táj 
is jól nézett ki. Ugyanitt ebédeltünk meg, majd 13.00-kor indultunk 
haza, és este 7 után érkeztünk meg Gyomaendrődre.

Nagyon szép kirándulásban volt része a csapatnak.

Gábor Viktor
Fülöp Zoltán

Megérkezés Nagyenyedre
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Olvasóink írják...
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 Már csak könnyek között tudok visszagondolni a régmúlt időkre, főleg 
arra, hogy Kanonok Úrék lapja ennyi kedvességgel emlékezik meg rólunk is.

Mi diákkorunkban úgy olvastuk a könyveket, hogy a szép, örök érté-
kűnek mondható sorokat külön füzetekbe kijegyzeteltük. Sajnos, ez a sok 
költözködés során eltűnt. Egy egész fonott kosárra való füzet, jegyzet kosa-
rastul eltűnt egy költözködés során a padlásról itt, a Dunántúlon. Benne volt 
többek között két nővérem a kalocsai zárdában készített rajzai, kézimunka 
tervezései, az én elsős elemista koromtól polgári iskolai füzeteim, a zala-
egerszegi zárdában ötödéves koromba a bemutató tanításaimra készített 
vázlataim tanáraim véleményezésével.

Az utazókosaram volt, amivel minden szeptemberben személypogy-
gyászként utaztam az internátusba, akkor még Szarvasra, mert Zalaeger-
szegre vonattal jártam be, amin se ablak, se fűtés. Reggel 5-kor keltem, s 
volt úgy, hogy csak este 5-6 órakor értem haza. Nem voltak könyveink, jegy-
zetekből tanultunk. Jó bemutatása lenne ezeknek a megléte a mi diákéve-
inknek, és a velünk való törődésnek, foglalkozásnak, követelményeknek.

Egy-két emlékezetemben megmaradt idézet:
„Csak az lehet jó, csak az lehet gyöngéd, ki elsírta minden könnyét, ki 

nagyon sokat szenvedett.”
„Győz az, akit szeretnek, elbukik az, akit megvetnek. A szeretetért pedig 

szenvedni kell, sokszor sokat, vagy még annál is többet.”
… hálás köszönetemet tolmácsolom a sok kedves, szeretetet sugárzó, 

családomra és rám gondolásukért.
Kívánok jó egészséget ehhez a nemes, valódi értékeket képviselő mun-

kához, az eddig is bizonyított szeretető, megértő, jobbító szándékot tükröző 
lelkületet.

Tapolca, 2010. augusztus 12.          özv. Györgyné Bányai Judit

Kedves Olvasónk! Értékes, és kedves sorait közkinccsé tettük, hadd örülje-
nek e soroknak mások is. Ha sok értékes gondolat el is veszett azzal a kosárral,  
talán épp a legszebbek maradtak meg az Ön lelkében, és immár írott formában 
is. Kívánunk Önnek jó egészséget, Isten áldását. Köszönjük írását!

Nemzetközi tornán az utánpótlás
Ifj úsági csapatunk 2010. augusztus 20-21-én nemzetközi 

tornán vett részt Mezőtúron az I. Nemzetközi „Túri Vásár”  ku-
pán. A tornát négy csapat részvételével rendezték meg: a házi-
gazda Mezőtúr, a romániai Árkos, a lengyel Makow és csapa-
tunk részvételével.

A torna első napján kettő mérkőzést játszottunk:

1. mérkőzés
Gyomaendrődi FC - Árkos 5-1 (4-0)

Góllövők: Csapó Zsolt 3, Oláh Richárd 2
Könnyed győzelmet arattunk, a románok lassabb játékot 

játszottak, így gyors passzokkal az első félidőben eldöntöttük a 
mérkőzést.

2. mérkőzés
Gyomaendrődi FC - Makow 1-3 (0-2)

Góllövő: Csapó Zsolt 
Egymás után két mérkőzést játszottunk, ami nem tett jót a 

csapatunknak, így a frissebben mozgó lengyel csapat nyert, ám 
nem játszottak jobban, ezen kívül nagyon durvák voltak.

A mezőtúri csapat megnyerte mindkét mérkőzését így a 
szombati második napon egy döntetlen is elég lett nekik a torna 
megnyeréséhez:

3. mérkőzés
Mezőtúri AFC - Gyomaendrődi FC 2-2 (0-2)

Góllövő: Csapó Zsolt 2
Jobbak voltunk a hazaiaknál, az első félidőben 2 gólt sze-

reztünk, s úgy jött a második játékrész, hogy a hazaiak alig-alig 
támadtak. Sajnos később azonban a mezőtúri csapatnak sikerült 
kiegyenlíteni, amely a tornagyőzelmet eredményezte a számuk-
ra.

Összességében 4 ponttal a 2. helyen végeztünk a nemzetközi 
tornán.

Csapatunk oklevéllel, érmekkel és kupával tért haza, vala-
mint Csapó Zsolt 6 találattal megszerezte a gólkirályi címet!  

Gábor Viktor
Fülöp Zoltán

2010. szeptember-októberi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)
IX. 4. 14ó. Magyar Dal Napja, népdal találkozó Gyoma, Tájház, Zrínyi u.2. Szonda István 06-20-238-0046
IX. 4.  9ó Túra a Körös-parton Liget Fürdő Marton Dániel 06-30-544-6718
? Körzeti Egyéni Atlétikai Verseny Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. Vaszkán Gábor 06-66-283-938
IX. 11. 14ó. Galaktika Nap Bethlen G. Szak. Isk. Hősök u. 40.
IX.16.-22. Európai Mobilitás Hét, közl.+étk. Gyomaendrődi iskolák, óvodák Tóth Katalin 06-66-581-232
IX. ? Drogprevenciós előadás Gyomaendrőd, Szabadság tér Tóth Katalin 06-66-581-232
IX.17. 14ó Szüreti bál, Őszi Rózsa Idős Klub Hunya, Művelődési Ház. Rákóczi u. Gyuriczáné Erzsike 06-66-294-015
IX.17.-19. Szüreti kiállítás Gyoma, Katona J. Műv. Ház Kertbarát Körök 06-66-283-524
IX. 18.  9ó. Túra a Körös-parton Liget Fürdő Marton Dániel 06-30-544-6718
IX.18. Szüreti bál Gyoma, Katona J. Műv. Ház Kertbarát Körök 06-66-283-524
IX. 25. Tájház-Táncház Gyoma, Tájház; Zrínyi. u. 2. Szujó Zsolt 06-20-934-6096
IX. 30. A Népmese Napja Határ Győző Könyvt. Kossuth u.50. Dinyáné Bánfi  Ibolya 06-66-282-598
IX. 30. 10ó. Idősek Világnapja, műsoros ebéd Gyoma, Katona J. Műv. Ház Őszidő Nyugdíjas Klub
X. 2. 9ó. Túra a Körös-parton Liget Fürdő Marton Dániel 06-30-544-6718
X. 6.-11. Őszi Könyvtári és Irodalmi napok Könyvtárak. Kossuth u.50; Blaha u.21 Dinyáné Bánfi  Ibolya 06-66-282-598
X. 7. Zenei Világnap, Városi Művész. Isk. ??? Sárhegyi Nóra 06-66-581-830
X.8. Gyomaendrődi Őszi Tárlat Vidovszky Béla Képtár Katona J. M. ház 06-66-283-524
X. 16. 9ó. Túra a Körös-parton Liget Fürdő Marton Dániel 06-30-544-6718
X. 30. 9ó. Túra a Körös-parton Liget Fürdő Marton Dániel 06-30-544-6718
X. 30. Tájház-Táncház Gyoma, Tájház; Zrínyi. u. 2. Szujó Zsolt 06-20-934-6096
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84 tag jelentkezett az Endrődiek Baráti 

Köre ez év augusztusi invitálására. Nem fi a-
talok, inkább középkorúak. Meleg is volt, az 
sem biztos, hogy az egészsége mindenkinek 
rendben van; a fi zikai megterhelés mellett 
anyagi megterhelést is jelent ez a hazaláto-
gatás. De, úgy látszik, van valami, ami nagyobb súllyal esik latba, mint 
mindezek összesen. Erről kérdezem a hazalátogatókat.

Hunya Kati vagyok, Szőrös Hunya József volt a dédnagypapa. Sza-
bó Bélának vagyok az unokatestvére. Hunya Zoltán volt a nagypapa, 
a Körgát mellett laktak. Budapesten a Repülőtéren dolgoztam. Jó volt 
nagyon a munkahelyem. Mi csak tavaly voltunk először a Baráti Körben, 
meg most.  Azért jöttem, mert vágyik haza az ember, a falujába…

Szabó Béláné vagyok. Én budapesti vagyok, az édesapám Győr 
megyei, a nagymamám édesanyja német származású volt, a nagypa-
pája pedig tót.  Eleinte csak Halottak napján jártunk haza, azután – a 
hatvanas években- bekapcsolódtunk a találkozókba. Akkor még inkább 
csak közös beszélgetések voltak. Örömmel voltunk együtt, sok szép dol-
got emlegettek régről.  Nemrégen sikerült egy tanyát vennünk Hunyán, 
azóta sűrűn lejárunk. Az unokáim jobban szeretnek itt lenni, mint a Ba-
latonon. Nagy-nagy szeretettel jövök le mindig ezekre a találkozókra. 
Sok tehetséges embert ismertem meg: sok írói vénával, festői vénával 
megáldott emberrel találkozom. Az utóbbi években gyönyörű ünnep-
ségeket rendeztek. Endrőd szereti a munkát is, ugyanakkor szeret ünne-
pelni is. És ez a kettő szép egyensúlyban van.

Iványi Eszter vagyok, Farkas Istvánné. Endrődön éltem le az életem 
nagy részét, itt mentem nyugdíjba. Nagyon szerettem itt élni. Később a 
gyerekek, az unoka miatt elköltöztünk Budapestre. De a szívem mindig 
visszahúz. Csábítom a testvéremet itt, Gizkót a találkozókra. 

Nádas Katalin vagyok Mezőtúrról. Édesanyám Palotai Katalin, édes-
apám Nádas Sándor. Ők a 80-as években költöztek utánam Mezőtúrra. 
Ez azt jelenti, hogy a 80-as évek óta már nincs kihez hazajönnöm. Mert 
a „hazajövök” – ez még mindig Endrődöt jelenti. Ez az egyetlen lehető-
ség, ez a Baráti Kör, a maga szervezett programjaival. Mert hiába jövök 
én haza egyedül, ennyi ismerős arcot nem látok egyszerre. Ez végtelen 
jó érzés, a szeretet. Mezőtúron is csak néznek, hogy nektek ilyen van. 
Igen, van! Együtt megyünk szüretelni, kirándulni. Szeretek itt lenni. [A 
beszélgetés alatt Katikának végig könnyes volt a szeme.]  

Roszik Jánosné vagyok. Budapesten élek, ott is születtem. A 
nagynénémék, akik fölneveltek, azok Hunyán voltak. Szeretek ide eljön-
ni, mert közvetlenek, barátkozók az emberek. Egyik ember kedvesebb, 
mint a másik. Tegnap is, a Dávid-gyerekkel [Dr. Dávid Imre] nagyon kel-
lemes beszélgetésem volt: annak ellenére, hogy soha nem találkoztunk, 
Hunya összekötött bennünket. Mondta, hogy ő hol lakott, tudta, hogy 
Kalmárékkal, Csúvárékkal mi lett. Sok értékes ember van itt: viszik vala-
mire, de pökhendiség, rátartiság, az nincs bennük. Ez is egyfajta intelli-
gencia. 

Kovács Gizike vagyok, a Temető utcán születtem, ott laktam. Elke-
rültem Tiszaújvárosba.  Jó érzés hazajönni. 

Fülöp István Zoltán vagyok, 1947-es. Anyai nagyapám Alt György 
volt. Békéscsabán dolgozom. 17 évesen kerültem el Endrődről, kény-
szerből, azóta is visszavágyom. Nehezen akklimatizálódtam máshol. 
Minden évben egyszer vagy kétszer ezért hazajövök, végignézem az ut-
cákat, házakat, a temetőt, Körös-partot. A Baráti Kör a gyerekkoromban 
kialakult életérzésre emlékeztet. A szülőhely, az egy kicsit az elveszített 
családot is pótolja. Előjön az összes emlék, ez feltöltődés. 

Kissné dr. Kovács Adrienne vagyok, endrődi születésű, máig End-
rőd-tudatú budapesti. Ha bárhová mentem az országban, az igazi he-
lyeken  azt kérdezték, kinek a lánya vagyok. Nemcsak ezért, de azért is 
tudtam, hogy aki vagyok, azt drága szüleimnek, Kovács Pál gyógysze-
résznek és Kovács Gizike óvó néninek, Véha Imréné Kovács Irénke ke-
resztanyámnak, nagynénéimnek, az összes rokonomnak köszönhetem. 
Nekem Endrőd a szülőfalu, a rokonság, az elindulás, a nyár, a délutáni 
kútra járások, az ünnepnapok, az idetartozás.  Csak hosszú idő után 
mertem a régi házhoz újra elmenni, mert sok erő kell úgy látni, hogy 
már a másé. Számomra Endrőd népművészete is nagyon fontos, de a 
tönkre dolgozott kezek is, amelyek készítették a csodálatos szőtteseket 
lámpa mellett, gyertya mellett. És ha édesanyám és keresztanyám olyan 
szépeket hímeztek, akkor nekem legalább kell tudnom az ország nép-
művészetéről. Ez is elindított a néprajztanulás és –tevékenység felé.  

Nekem és fi aimnak, akik mindezt továbbviszik, Endrőd tulajdonsá-
gokat is adott. Az endrődi ember szeret dolgozni. Jószívű, nyíltszívű, az 
ország bármely pontján találkozik, segít a másik endrődin. Az idősek 
tisztelete, talpig becsületesség, józan ész, találékonyság, kitartás, min-
dent végigcsinálunk, olyan nincs, hogy ha valami jó, azt kidobjuk, olyan 
nincs, hogy ha valaki becsenget, nem kérdezzük meg, hogy ebédelt-e, 
van-e hol aludnia, aki bajban van, az számíthat rám, a másik endrődire. 
Az endrődi Pesten is szereti a tisztaságot. Bárhol vendégeskedünk, üres 
kézzel nem engedi el az endrődi a vendégét. Semmit nem dob ki, ami 
emberi kéz terméke – majd jó lesz valamire, mondjuk. Ezek a közös 
tulajdonságok minden endrődit összekötnek. Ez a családban is műkö-
dik: – a gyerekeimnek is vérévé vált.  Érdekes, hogy a párválasztásnál Ebéd. Szemben: Szabó Béláné és Fülöp Pál

is működik: a férjem is erről a vidékről szár-
mazik: füzesgyarmati; a fi am az egyetemen 
udvarolt egy lánynak, akiről egy idő múlva 
kiderült, hogy szeghalmi származású. Ezek 
a közös jellemvonások még az emberi ha-

bitusunknál is alapvetőbbek. A Baráti Kör 
együttléteiben, tagjaiban újra és újra átélem a ráismerésszerű közelsé-
get, nem egyszer: azonosságot. Az évek teltével az ember egyre jobban 
szomjazza e közelségeket, ezt a szinte családmeleget, amit ez a Baráti 
Kör adni tud. 

Földváry Szabolcs vagyok. 1943-ban már itt tanított édesapám, 
Földváry Kálmán, és 1957-ig laktunk itt. Polyákhalmon kezdtünk élni, 
apám onnan járt be a polgári iskolába tanítani. Laktunk a Kis óvodába, 
a Gyomavégi iskolába. Általános iskolába ide jártam. Én még láttam a 
szélmalmot is, arra, Öregszőlő felé, sőt, vittünk is valamit a malomba 
őröltetni. Emlékszem a sok lóra, itt, a Nagy utcán vágtattak végig, azok-
tól megijedtem. A csordára is nagyon emlékszem: a tehenek az ártéren 
legeltek. Arra is emlékszem, hogy anyám csirkét nevelt, aztán jött egy 
eső, a csirkék eláztak, bent melengettük őket. Emlékszem a Gyoma-End-
rőd focimeccsekre, mi a gátról néztük. Ahogy véget ért, apám mond-
ta, hogy gyorsan menjünk el innen, mert biztosan verekedés lesz… A 
Baráti Körbe Nagy János hívott, ő is Esztergomba lakik, ahol én. Most 
már kezdek ismerni mindenkit – Salamon Terike és sokan mások is em-
lékeznek ránk. Én Kiszely Kláriba voltam szerelmes és Tímár Margitkába 
egyszerre – ezek gyerekszerelmek voltak. De meg ne mondjátok nekik, 
ők nem tudnak róla. Éppen tegnap találtam egy Tímár Margit-képet ott-
hon. Volt egy öcsém, igen, ő nagyon hamar meghalt.

Tímár Imre, a Baráti Kör elnöke: mindig azt szerettem volna elérni, 
hogy minél többen örüljenek annak, hogy itthon vannak, hogy együtt 
lehetnek a rég nem látott ismerősök. Nagyon szeretem a hegyeket, de 
az endrődi táj szépsége, a föld illata – ez sehol máshol nincs. Mert ez 
a szülőhelyem. A tél végén, március körül, én, ha heteken belül nem 
láthatom az endrődi templomtornyot, rosszul érzem magam. Amikor 
pedig végre meglátom, nagyon örülök: - Na, ott van az én fatornyos 
templomom, itthon vagyok. Az is olyan jó, hogy itt, Endrődön mindenki 
rokona mindenkinek. Ha ez nem derül ki, akkor az azt jelenti, hogy még 
nem beszélgettek elég ideig, és nem jött elő a rokonság. De hogy van 
rokonság, az biztos. 

Tóth Zsuzsa vagyok. Édesanyám Kondor Terézia, édesapám Tóth Vil-
mos volt. Édesanyámék voltak a Korona tulajdonosai, édesapám pedig 
70 évig szabó volt a faluban. Én elkerültem Pestre, ott éltünk egészen a 
mostani évekig. Sokat jártam haza, mégis elmentem minden Baráti Kör 
rendezvényre. Miért? Mert amikor hazajövök, az utcán köszönünk, de 
néhány szó után megyünk tovább. Itt pedig találkozhatom sok ember-
rel, elmélyülten lehet beszélgetni, egy-egy párbeszédbe mások is bele-
kapcsolódnak, ismerősökről tud meg az ember valamit. A programok is 
nagyon változatosak. Fantasztikus ez az ötletgazdagság, a jó szervezés, 
a szíve-lelke benne van annak, aki szervezi. Ami nagyon szép, hogy – ha 
el is mennek az idősebbek, addigra kialakul egy utánpótlás a fi atalok-
ból. Mi most már endrődi lakosok is vagyunk, hazaköltöztünk Buda-
pestről, a lakótelepről. Még nem látom Endrőd visszafejlődését, még 
mindig inkább csak az az eufória van bennem, hogy felismerek embere-
ket, elbeszélgetünk, és ez nagyon jó. Már azért megtapasztaltam, hogy 
bizony, sok mindenért át kell menni Gyomára. De az idős ember hogy 
jut át Gyomára? Mintha Gyomát jobban preferálná az önkormányzat. De 
így is azt mondom, hogy ez a fáradság nem ár azért az örömért, meleg-
ségért, azokért az emberi kapcsolatokért, amit csak itthon érezhet az 
ember.  Sokat töröm a fejem, hogy lehetne a fi atalokat itthon tartani. 
Nyilván a munkahellyel. Valami nagyobb beruházás kellene… 

A beszélgetéseket lejegyezte:  Szilágyiné Németh Eszter

Hazajöttem… 
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Cserkésztábor Dömösön
Az idei tábort már nagy izgalommal vártuk. Dömösön, egy Duna-

kanyar melletti településen volt augusztus 9-14. között. Táborunknak 
a helyi plébánia adott otthont. Több helyről voltunk, Gyomaendrődről, 
Hunyáról, Mezőtúrról és Borsodnádasdról, összesen 36-an táboroztunk 
a kísérőkkel együtt. A mostani volt a 8. tábor.

Az első nap - a hosszantartó vonatozás után - megérkeztünk a tá-
borhelyre, ahol elfoglaltuk szállásunkat. Ezt követően megalakultak az 
őrsök, külön fi úk és lányok. Első feladatunk a csapatzászló elkészítése 
volt, amit nagy lelkesen meg is oldottunk. A következő program - egy 
izgalmas focimeccs – mindenkit megmozgatott. A nap fénypontja a tá-
bortűz volt, ahol ismerkedési játékokat játszottunk. Ezzel véget is ért az 
első együtt töltött nap.

A második nap - ahogy minden nap – reggeli tornával kezdődött. 
A napi program Visegrádon volt, ahová gyalog tettük meg a több 

kilométeres utat. Megnéztük az alsóvárat és a Salamon-tornyot. Szem-
fülesen fi gyeltünk a kiállításokon, mert Bea néni ravasz kérdéssorára 
kellett válaszolni később. Dömösre visszaérve mindannyian elfárad-
tunk, úgyhogy aznap már csak tábortűz volt tartva.

A harmadik nap során Esztergomba mentünk, szerencsénkre már 
busszal. Először a bazilikába mentünk ahol lenyűgözve láthattuk töb-
bek között a csodálatos Bakócz kápolnát is. Ellátogattunk Mindszenthy 
bíboros sírjához, ahol közösen imádkoztunk, családjainkért és nemze-
tünkért. A várban egy csodálatos tárlatvezetéssel egybekötve láthattuk 
hazánk egyik fontos emlékét. Ezután felmentünk a 100 m magas ku-
polába, ahonnan még Felvidéket is beláthattuk. Visszaérkezésünk után 
este tábortűz helyett karaokéztünk, és nagyon jó hangulatba telt el az 
este.

A negyedik napon a pihenésé volt a főszerep, csak papírt mereget-
tünk és mézeskalács fi gurákat készítettünk. Este ismét tábortűznél vic-
ces játékokat játszottunk.

Az ötödik nap a Rám-szakadékba mentünk túrázni, és a megerőlte-
tő menetelés ellenére a látottak nagy gyönyörűséget nyújtottak. Dél-
után a leendő cserkészek próbáját tartottuk meg, ahol a jelöltek kivétel 
nélkül megfeleltek. Este megtörtént az, amire mindenki várt: felavattuk 
új cserkésztestvéreinket. Mindannyiunkat meghatott ez az esemény. A 
tábortűznél a hagyomány szerint egy fonalat adogattuk körbe, amiből 
a végén mindenki kapott egy darabot.

Az utolsó napon már korán felkeltünk, hogy időbe odaérjünk a 
komphoz. Sajnos a borsodnádasdiaktól már korán el kellett búcsúzni, 
mivel ők másfelé mentek haza. A kompátkelés után vonattal tértünk 
haza.

Szeretnénk megköszönni kedves támogatóink segítségét, valamint 
a felnőtteknek – Ungvölgyiné Zsuzsi néninek, Soczó Géza bának, Varju 
Lacinak, Érsekné Bea néninek, Várkonyiné Évinek és Sármai Endre bá-
nak – hogy vigyáztak ránk és Ungvölgyi János bának, aki nélkül nem is 
valósult volna meg a tábor. Köszönjük!

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, csak Barta Móniék hiá-
nyoztak nekünk. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, és már alig 
várjuk a következő tábort. Ez volt az egyik legjobb tábor! Itt mondunk 
köszönetet a Szeged-Csanádi Egyházmegye pályázati támogatásának, 
hogy hozzájárultak költségeinkhez. 

Cserven László és Hegedűs Bence



VÁROSUNK 2010. szeptember16

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

A TÁMOP 3.1.4 nyertes pályázat megvalósítása a 
Százszorszép Óvodában

A 2009/2010-es nevelési év elejétől alkalmazzuk a Kompetencia 
alapú óvodai programcsomagot, amely a TÁMOP 3.1.4 pályázati 
projekt bevezetésével valósult meg óvodánk két csoportjában.

A kompetencia alapú óvodai nevelés lényege, hogy a gyerme-

kek olyan használható tudást kapjanak, amelyet tapasztalataikon 
keresztül szereznek meg, és a megszerzett tudást az élet különböző 
területein hasznosítani is tudják.

Pedagógusaink 120 órás továbbképzésen ismerkedtek meg a 
kompetencia alapú óvodai nevelés elméletével, módszertanával és 
gyakorlatával.

Az óvodai programcsomag a négy őselem – tűz, víz, föld, le-
vegő – köré épül, ezekhez társítja az óvodai fejlesztés területeit. A 
gyermekek sokrétű tevékenység kapcsán ismerkedtek meg e négy 
őselem tulajdonságaival, így játszva szereztek ismereteket az őket 
körülvevő környezetről. 

Reményeink szerint a program továbbra is nagyban fejlesz-
ti, színesíti munkánkat, nagy segítséget nyújt a diff erenciálásban, 
ezért ősztől további két csoportban is bevezetjük.

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 
Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete

„Állati! – gyermeki szemmel az állatokról” 
című projekt megvalósítása 

a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában
A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt keretében intézményünk a 

kompetencia alapú oktatás kiterjesztése mellett modern pedagógiai 
módszertani elemeket is alkalmazott az idei tanévben. Ilyen újsze-
rű elemek voltak a tanév során szerveződő három hetet megha-
ladó projektek is, melyek Fekécs Éva és Hunya Jolán kolléganők 
koordinálásával kerültek megvalósításra.

Az 5.a osztályban magyar nyelv és irodalom órák keretében 
valósult meg Hunya Jolán tanárnő „Állati! - gyermeki szemmel 
az állatokról” című projektje. A projekt során számos oldalról kö-
zelítették meg az állatokat a gyerekek – így állatokról szóló köz-
mondásokat, szólásokat gyűjtöttek össze, bemutatták egymásnak 
kedvenc állataikat, megismerték híres mesélők (Grimm, La Fon-
taine, Esopus) történeteit, beszélgettek az állati nyelv és az emberi 
kommunikáció hasonlóságairól és különbségeiről, felidézték a leg-
ismertebb állatokról szóló gyermekdalokat, mondókákat, vitáztak 
az állatok állatkertben tartásáról. A projekt komplexitását bizonyít-
ja, hogy az állatokról szerzett ismeretek bővítése, szépirodalmi és 
nem szépirodalmi szövegek, képzőművészeti és zenei alkotások 
segítségével történt.

Projektzáró konferencia
a Kis Bálint Általános Iskolában és Óvodában

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2010. augusztus 31-
én a TÁMOP 3.1.4-08/2 jelű támogatási konstrukció keretében, 
„Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a 
gyomaendrődi oktatási intézményekben” címmel megvalósuló pá-
lyázati projekt záró konferenciáját tartotta.

A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által elnyert támo-
gatásból innovatív programfejlesztés valósulhatott meg az intéz-
ményben, melynek keretei között a 3-14 éves korosztály képességei, 
készségei fejlődhettek. A program során megújulhatott a bevont pe-
dagógusok módszertani kultúrája. Például: a pedagógusok újszerű 
tanulásszervező eljárásokat alkalmaztak, bevezették a projektalapú 
oktatást, szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítására 
törekedtek, a digitális írástudás elterjesztését szorgalmazták.

A záró rendezvényt Ágostonné Farkas Mária intézményvezető 
asszony nyitotta meg. A kompetencia alapú óvodai programcso-
mag bevezetésének tapasztalatairól Látkóczki Éva, a projekt kereté-
ben megvalósuló új tanulásszervezési eljárások hozadékáról Dinya 
Lívia szakmai vezetők számoltak be. A rendezvény az implemen-
tációt végző kollégák – Csapóné Pap Zsuzsanna, Epresi Mihályné, 
Fekécs Éva, Hunya Jolán, Kovácsné Bácsi Ilona, Orbán Józsefné – 
közreműködésével megvalósuló fórummal zárult.

a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
nevelőtestülete
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Paróczai Csaba
erbeszélgetés

…mi marad meg az 
időben?... a tiédben, az 
enyémben… külön-kü-
lön… s a kettőnkében 
együtt?... milyen történet-, 
érzés-, gondolat-, hangu-
latfoszlányok kötnek, köt-
hetnek bennünket össze?... 
a vérségi-unokatestvéri ro-
konságon túl…

…a lebukó endrődi 
nap látványakor… a régen 

volt nagyszülői ház körvonalait keresve… a mirhói kert (orgonabokrai, 
aranyesői, estikéi) illatemlékei után kutatva… ahogy bezúdult nyíló ab-
lakokon, minden tavasszal, nyáron… közös nyarainkon… és azóta is… 
azután is mindig…

… mi maradt a közös időnkből?... talán az olajos kerítések fullasz-
tó melege… a mozduló nyárfák levelei, susogása… tehenek vonulása, 
megszokott útja és ideje, kolomp és kutyaugatás… a piros és kék pöttyös 
kanna súlya… az ülhető-karoló ágak mélysége a szétszabdalt égbolton… 

dukátus

mi hátra van még elkövetkezik
hiszem és tudom
de addig visz valami furcsa álom
tudja Kedves mióta emlékezem
érzékelő magamra
ezt érzem
fiús hercegségben eltelni
soha királlyá nem lenni
hercegnek megmaradni
kinek nincs apja nincs kit legyőznie
kezében a kard a semmibe mutat
fiú-ígéret marad egy nem létező álma 
eszmélése filmjeit jótékonyan újra vetítik
csak tudatát rágja
a végső átélhetetlen bizonyosság

circus maximus

harminchárom évvel ezelőtt
júliusi napon délelőtt tízkor mentem ki 
a mirhói kertbe
nem a megszerzés szándéka vezetett
nem tudatosult ezen a szinten semmi
egyszerűen játszani akartam
valami roppanó friss örömnek része lenni
mit gyerekként ismerünk
s később már csak tudunk
a kertbe kiérve az életkorra
jellemző felszabadult mozdulatokat tettem
azaz birtokba vettem azt a teret és azt az időt
így az a tér és az az idő
most már mindörökre
az én birtokom marad
s ahogy ketyeg a konyhai falióra
mind közelebb jutok ahhoz 
hogy egyre erősebben érezzem a szilvafa kicsorgó
mézgájának illatát
a kantába hulló víz cseppjeit
és halljam azt a hangot mely még a súlytalanság
állapotában szólított először

estike

most hogy megadja magát szép lassan
a kert
becsülöm az estikét
az esti jószagút ahogy nagyanyám mondogatta 
örökké vált nyári alkonyokon
melyekben megálltak s hallgatták egymást
ők akik még tudták mi a dolguk
ma már csak az estike teszi mindezt rendületlenül
s próbálnánk mi is Kedves
válaszokat és kérdéseket
illatozást az első fagyig és azután is
eltűrve de el nem fogadva nagyobb erők
gerincroppantó simogatását
próba szerencse
vagy mégse
lenni 
maradni ki érzi az illatot
mely isten tenyeréből árad
s ha jön az elbizonytalanító sötétség
benne találni menedéket

erbeszélgetés

mikor még arcuk volt a hangoknak
történt hogy megszólalt otthon
a telefon aminek szintén megváltoztathatatlan
   egyénisége volt
hiszen sem színét sem csörgését 
nem módosíthattuk s hogy
efféle perverzió eszünkbe se jusson
kis fémtábla hirdette rajta hogy ő
a magyar posta tulajdona
szóval ekkor egy télfajta korasötét
délután történt hogy 
ez a készülék a maga rendelt módján
csak úgy feketén csörgött
s a nehéz kagylót felemelve
 azt búgta egy női hang
mert ilyet csak nők búgnak
hogy vállalom-e

hogy beszélek azzal aki hív
és persze hogy vállaltam én a beszélgetést
és azt hogy mindezért én fizetek
mert olyan könnyű volt
olyan nem választás
 az igen és a semmi között
 és persze most már világos
hogy ez az egész egy nagyra nőtt
másálmodta metafora
s hogy hiába a számlarészletező
van rész mit soha meg nem fizettem
s van hívás mit soha ki nem fizethetek

rá visszasüt a nap

tudja az a baj ezzel a világgal Kedves
hogy olcsón odaadja magát
s mindegy hogy olcsó volt-e mindig ha nekem az
megfejthető és kiszámítható
ettől élhető és ettől kevés
kiszámítható vagyok és különösebben
megfejteni sem kell
ha kellek így kellek mint megszokás
tenni naponta ugyanazt

ahogy öregszik az ember
a testet kevésbé bánja
mint külső sánc adatik fel
s jobb híján a lélek lesz fontosabb
a benn őrzött idegen-azonosság
mely nem átadható

talán
azonosítani kellene az ostromlót
mi is a célja a bejutással
fölmérni mi a falakon belül maradt
s hogy hatalmunk van-e rontani
hatalmunk van-e javítani
s van-e hatalmunk egyáltalán
és tényleg azért kérdezem
magától Kedves
mert mástól nem tehetem

vagy a nedves télikabátok prése, leheletek  párája egy megfakult csoport-
képről… tar bokrok, a fagyal tenyérnyi hósipkái… s előttünk hosszan a 
kert titokzatos hótakarója… a közös kertünké… vagy talán feketeviselt 
nagyanyánk elmondatlan történetei… fájdalmak csontosodása… füstös 
utazások, állomások szaga… évről évre… rítussá váló találkozások… a 
kalap, nagyapa imbolygó kalapja a  Keleti nagy órája alatt… virágcsokra, 
öltönyös-tarisznyás alakja… egy mozgóképen, negyven év távolából…

… mi maradt? … a rakódó évek…. versekké álló emléktöredékek… 
beszélgetések, személyesen és telefonon… erbeszélgetés… nem, nem a 
nagy fekete kagylóba, a búgó női hang után szabadon… hanem kötetbe 
gyűjtve…

Paróczai Csaba nem ismeretlen az olvasók előtt, néhány éve könyv-
bemutatója volt az endrődi könyvtárban, Orbán György (gyomai grafi-
kusművész) kiállításával egybekötve…

Legújabb kötetének erbeszélgetés a címe, melynek utószavában ezt 
írja k.kabay lóránt…

„Az erbeszélgetés versei monologikus helyzetjelentések, mozdula-
tai pontosak és könnyűek, nem ritkán súlyos egotripek (én most ép-
pen harmadjára próbálkozom, mondja), melyeket rendre az egyetlen 
nagybetűshöz, a Kedveshez címez (ha hallja azt a morajt tudja nem a 
füle cseng Kedves – a hívásdíjat a hívott fél fizeti). Közben vívódik és 
küzd önmagával és a külvilággal, értékel és értelmez (érteni kívánja az 
elvágólag hanghalmaz mögöttes jelentését), önmarcangol, megfelelni 
kíván, él, aztán lesz reggel meg este meg reggel/ már csak a ritmus 
miatt is Kedves.”

A könyv salgótarjáni bemutatója 2010. június 10-én volt a Balassi 
Bálint Megyei Könyvtárban, az idei könyvhét zárórendezvényeként. A 
kötetet annak szerkesztője, Dukay Nagy Ádám költő, író mutatta be, 
aki a szerzővel beszélgetett. Közreműködött Sándor Zoltán előadómű-
vész. A budapesti bemutatóra 2010. június 15-én került sor, az Euron 
Képzőművészeti Galériában, ahol szintén Dukay Nagy Ádám beszélge-
tett a szerzővel, beszélgetőtársként közreműködött k. kabay lóránt költő, 
performanszer, a Miskolcon megjelenő Műút c. folyóirat szépirodalmi 
szerkesztője, aki a kötet utószavát írta. Itt a verseket maga a szerző, Paró-
czai Csaba tolmácsolta.

Polányi Éva
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Szeptember
Rántott őszibarack

Érett, de még nem puha őszibarackot félbevágunk, kimagozzuk és fél órára 
cukros, citromos hideg vízbe áztatjuk. Közben sűrű palacsintatésztát készítünk, 
esetleg felvert tojásfehérjét is keverünk hozzá. A leszárazolt barackokat először 
lisztbe, majd a tésztába mártva forró olajban pirosra sütjük. Vaníliás cukorral 
tálaljuk.

Seidl Ambrus

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!

özv. KESZTHELYI JÁNOSNÉ TÓTH MÁ-
RIA, aki Endrődön a Bartók úton lakott, 88 éves 
korában, augusztus 12-én az Égi Hazába költö-
zött. Gyászolják: családja

PINTÉR BÁLINT, aki Hunya, József Attila 
u. 23. szám alatt élt, 76 éves korában megtért 
Teremtőjéhez. Gyászolja: felesége, fi ai, menyei, 
lánya, veje, unokái és a rokonság

PINTÉR BÉLA, volt hunyai lakos, 80 éves 
korában június 24-én megtért Teremtőjéhez. 
Temetése Budapesten volt. Gyászolja: felesége, 
gyermekei, unokái rokonai és az Endrődiek Ba-
ráti Köre

SZALAINÉ GELLAI MÁRIA, aki Endrő-
dön a Korányi utcában lakott, hosszú súlyos 
betegség után, tragikus hirtelenséggel 47 éves 
korában, augusztus 22-én elhunyt. Gyászolja: 
fi a, testvére és a rokonság.

SZMOLA SÁNDOR, aki Endrődön a Sugár 
úton élt, 88 éves korában, augusztus 16-án visz-
szaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolja: családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A gyászoló család köszönetet mond mind-
azoknak, akik PINTÉR BÁLINT temetésén és 
gyászmiséjén augusztus 23-án Kondoroson 
részt vettek, és osztoztak a család gyászában.

†

„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

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.

EMLÉKEZZÜNK - az 50 éves Baráti Kör tagjaira
1. kép: 1981. Béke Szálló, Budapest. Balról: Hunyad Simon Péter, a 
felesége, ? Kovács Klára, ?? Uhrin Lajosné, ??. Jobbról a szemüveges: 
Laczikné Piroska, mellette balra Ugrin Lajos. 
2. kép: 1981. Béke Szálló, Budapest. Tímár Máté, Hunya István, Hunyad 
Simon Péter.
3. kép: az Endrődiek Baráti Körének tagsága Tímár Máté szobra előtt és 
Császárné Gyuricza Éva sírjánál (4. kép)

Fényképalbum

1.

2. 3.

4.
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Kedves vásárlóim!
Szeptemberi ajánlataim:

• Őszi virághagymák, rózsatövek érkeztek
• Fűnyírók, bozótvágók, fűnyíró kések
• Bográcsok, bogrács állványok
• Faszén, faszén gyújtók, gázégők
• Szivattyúk, tömlők, csatlakozók
• Szúnyoghálók, légy- szúnyogirtók
• Festékáruk, csemperagasztók
• Festő szerszámok
• Elektromos kéziszerszámok
• szegek, csavarok, kézi szerszámok
• Vegyszerek, növényápolók, permetezők
• Védőkesztyűk, gumicsizmák, esőruhák
• Titán siliconok, purhabok, tömítők, 

ragasztók
• Elemek, izzók, műanyag áruk, fóliák
• Alu létrák, talicskák, betonkeverők

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

Szent István királyunk ünnepe augusztus 20-án, pénteken 10 órakor 
kezdődött ünnepi szentmisével. Iványi László tb. kanonok, plébános rámu-
tatott beszédében arra, „ha merjük vállalni István példájára a kiállást, a hit-
vallást, az elkötelezett életet, nem kell aggódnunk, első királyunk sziklára 
építette művét: országát, és az szilárdan állja a történelem viharait.”

A szentmise után a Hősök terén a plébános megszentelte a kenyereket, 
majd Várfi  András polgármester megszelte és szétosztotta.

A rendezvénysorozat délben a Népházban a kitüntetések átadásával 
folytatódott. Posztumusz díszpolgárságot kapott Dr. Szilágyi Ferenc, Gyo-
maendrődért Emlékérmet pedig Pásztor Béla és Halász István.

Este a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola udvarán 120 főre terítettek. 
A menü: birkapörkölt, hájas kifl i, vízenkőtt és jó zene. Éjfélig beszélgettek az 
ismerősök, barátok.  

Augusztus 21 szombat: a Baráti Kör az összes hazalátogató tagjával 
benevezett a halászléfőző-versenyre. Már 10 óra körül kezdtek érkezni a 
tagok. Árnyas helyen üldögéltek, beszélgettek, s fi gyelmesen szemlélték a 
bográcsokat, ahonnan egyre jobb illatok terjedtek. Nagyon-nagyon fi nom 
volt a halászlé; bár más résztvevők főztjét nem kóstoltuk, mégis bizonyo-
san vagyunk benne, hogy a mienk volt a legjobb. – Ilyen fi nomat még nem 
főztél! –mondogattunk az idén is, mint minden évben Ladányi Gábornak és 
Kovásznai Ferinek, a két főszakácsnak. 

Szent István ünnepe


