
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft
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A tartalomból: NÉMET AJÁNDÉK GYOMAENDRŐDNEK

Endrődi Szent Imre búcsú - 20. oldal

IN MEMORIAM: 
P. Ugrin Béla SJ - 4. oldal 

Rendezvénynaptár - 14. oldal

A tanyai iskola - 12. oldal

 Német testvérvárosunk, Schöneck polgár-
mesterének, Ludger Stüve vezetésével egy dele-
gáció járt Gyomaendrődön. A delegáció, amely 
nagyobb részt partner városunk tűzoltóiból állt, 
nem jött üres kézzel. Egy szépen felújított, aján-
dék tűzoltó Mercedes 1113-as típusú gépjármű-
fecskendőt hoztak, melynek adományozására 
november 20-án került sor a tűzoltó laktanyában. 
Az átadáson fellépett a helyi mazsorett csoport, 
a helyi fúvós zenekar. Iványi László tiszteletbeli 
kanonok, plébános megáldotta a gépjárműveket.

Várfi  András polgármester, a Hunyai, Csár-
daszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 
elnöke vette át az új tűzoltóautó kulcsát, majd a 
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok jelképesen 
üzembe is helyezte.

Az autót többek között az ifj úság nevelésére 
is használni fogjuk.

http://www.gyomaendrodtuzoltosag.hu/

Kik tették le Hunya község alapjait? - 9. old.
(Schiefner Ede - Grócz Béla)

Előfi zetőink, Olvasóink fi gyelmébe! 
(A jövő évi előfi zetésről)

- 8. oldal

Áldott karácsonyt és 
boldog új évet kíván minden kedves Olvasónak

a Szerkesztőség és az Endrődiek Baráti Köre!
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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

Rendelkezzen társasági adójával
a Gyomaendrődi Futball Club javára !

A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 
30.) Korm. rendelet lehetővé teszik a nyereséges 
(egyébként társasági adó fi zetésére kötelezett) vállalkozások számá-
ra, hogy az „adójukkal” a kiemelt csapatsportokat támogassák. 

Célkitűzés: Az öt látvány-csapatsportág (labdarúgás, kézilabda, 
vízilabda, jégkorong, kosárlabda) amatőr és hivatásos sportegyesü-
leteinek és szakszövetségeinek támogatása, különös tekintettel azok 
utánpótlás-nevelő feladatainak anyagi segítése.

A támogatók köre: Minden olyan egyéni és társas vállalkozás, 
amely a tárgyévben társasági adó fi zetésére kötelezett

A támogatás mértéke: A vállalkozások által a tárgyévben fi ze-
tendő társasági adó maximum 70 %-a.

Mire adható támogatás:
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása
Versenyeztetés költségeinek támogatása
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Képzéssel összefüggő feladatok

A támogatás technikai kérdéseiről bővebb felvilágosítást ad:
Fülöp Zoltán Gyomaendrődi FC elnöke tel.: 30/9254-464

 Tímár Gergelyné köszöntése

2011 októberében családja körében ünnepelte Tímár Ger-
gelyné Szabó Magdolna 100. születésnapját. Ez alkalomból fel-
kereste és köszöntötte Várfi  András polgármester és Dr. Csorba 
Csaba jegyző is, átadván az ünnepeltnek Orbán Viktor minisz-
terelnök köszöntőjét is.

November elején meglátogatta és köszöntötte Iványi László 
plébános is, áldást adván az ünnepeltnek. Ezután  a 100 évest 
megajándékozta a 200 éves endrődi templom könyvével. Isten 
éltesse Magdi nénit!      Városunk Szerkesztősége

Az Élet Másokért Közhasznú Egyesület, a Karitász Gyomaendrődi 
csoportja és sokan mások idén újra megrendezik a

X. „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”

jótékony célú adakozását. 
Terveink szerint az Élet Másokért Egyesület részéről 25 

gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő családot sze-
retnénk ebben az esztendőben is megajándékozni a nagylelkű 

segítségeknek köszönhetően.
Helye: Jézus Szíve Katolikus Templom 
(Gyomaendrőd – gyomai városrész)

Ideje: 2011. december 16. (péntek) du. 14 óra
Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, 

édességet, írószert, játékokat, könyveket, stb., ami egy gyermek 
számára örömet jelenthet.

Gyűjtés szervezünk:
Beregszászra, a Sámuel Alapítvány Gyermekotthon lakóinak

Az összegyűlt adományt Taracközi Ferenc ref. főlelkész úr veszi 
át Beregszászon.

Kárpátaljára magyar nyelvű könyveket (mesekönyv, tankönyv), 
illetve tartós élelmiszert fogadunk.

A  felajánlásokat a következő címekre várjuk:
Vaszkó Sándorné, Gyomaendrőd volt OTP melletti könyvelő-

iroda
Jézus Szíve Plébánia Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Mátyás 

király u. 1.
Szent Imre Plébánia Hivatal, 5502 Gyomaendrőd, Fő u.1. sz.
Szent Gellért Kat. Általános Iskola, Gyomaendrőd, Selyem út

Aki anyagilag szeretne segíteni, 
az a következő címen teheti meg:

Számlaszámunk:
Élet Másokért Egyesület

K&H Bank: 10402245-50505148-49571008
Gyomaendrőd, 2011. november hó

Vaszkó Sándorné
egyesületi elnök

A Színfolt szakmai kitüntetése

A Magyar Majorette Szövetség a GYOMAENDRŐDI SZÍN-
FOLT MAZSORETT EGYÜTTES - művészeti vezető HUNYA 
JOLÁN - részére Magas színvonalú szakmai tevékenysége elis-
meréséül a KIVÁLÓ EGYÜTTES DÍJ BRONZ FOKOZATÁT 
ADOMÁNYOZZA. GRATULÁLUNK!

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

2011. november 24-én két napirendi pont megtárgyalása cél-
jából összehívta a polgármester a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-
Hunya Intézményi Társulást. Az ülés helyszíne a hunyai Községhá-
za Tanácsterme volt.

Elfogadásra került:
 - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és 

Diákotthon, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint 
a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetési kon-
cepciója

 - A társulás intézményeinek 2012. évi ellenőrzési terve

A soron következő testületi ülésre az előirányzotthoz képest né-
hány napos csúszással, 2011. november 29-én került sor.

A több mint negyven napirendi pont megvitatása a késő éjsza-
kába nyúlt. Leginkább a vita tárgyát képezte:

 - a kötvény kezelésével kapcsolatos előterjesztés
 - 2012. évi víz- és csatornadíjak
 - a háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzet 
 - a Pásztor János utca fásításával kapcsolatos képviselői indít-

vány
 - bérbe adott ingatlanok, helyiségek és területek bérleti díjának 

módosítása
Ezen kívül megvitatásra került a helyi autóbusz-közlekedés vál-

tozásával kapcsolatos előterjesztés, a közvilágítási hálózat bővítésé-
nek lehetősége is.

2012. évi víz- és csatornadíjak

A Békés Megyei Vízművek Zrt. megküldte a 2012. évi víz és 
csatornadíjak kalkulációját. Javaslatuk szerint a vízdíjak kialakítá-
sánál továbbra is megmaradna a kéttényezős háromkategóriás víz-
díjrendszer, díjszerkezeti felépítésük szerint alapdíjból és fogyasztói 
díjból állnának, valamint az alapdíj 2011. évhez képest nem változ-
na. A csatornarendszer egytényezős maradna, tehát a fogyasztás-
tól függne, de több elemből állna. A javasolt elemekből azonban a 
működési hányad jelentősen megemelkedne. A Városfenntartó és a 
Pénzügyi Bizottság javaslata szerint a rendelet módosítását máso-
dik fordulós tárgyalásra elfogadhatónak találta, a többlet bérleti díj 
összegeként 40 Ft/m3-t határozott meg, ezzel elutasítva a Vízművek 
által javasolt 57,10 Ft összeget, illetve javasolta, hogy a többlet bér-
leti díj összegéből egy meghatározott rész rekonstrukciós munkák-
ra legyen fordítva

Az egészségügyi-háziorvosi alapellátás területén 
kialakult helyzet megoldására javaslat elfogadása

A Képviselő-testület az októberi ülésen ad hoc bizottságot ho-
zott létre a háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzet meg-
oldására. A bizottság két alkalommal is ülésezett Dr. Farkasinszky 
Erzsébet elnökletével. A bizottság véleményét Dr. Torma Éva az 
alábbiakban foglalta össze:

„Háziorvosi körzet összevonására akkor kerülne sor, ha vala-
melyik háziorvos praxisjoga visszaszáll az önkormányzatra”

A bizottság javaslata 1800 lakosságszámú körzetek kialakítására 
irányul, a körzetek összevonásakor, rendezésekor törekedni kell az 
1800 lélekszámú körzetek kialakítására. A körzetösszevonást min-
denképpen indokolja a csökkenő lakosságszám.

Bérbe adott ingatlanok, helyiségek és területek 
bérleti díjának módosítása

Az önkormányzati tulajdonban lévő tartósan bérletbe, haszná-
latba adott ingatlanok egy részénél a bérleti díj módosítása a KSH 
által közölt fogyasztói árindex mértékéhez van kötve, a módosítás 
esedékessége tárgyév január 1. A 2012. évre várható fogyasztói ár-
index változás 4,2%.

A bérleti díj változatlanul hagyására kérelmet nyújtott be a pia-
cokat és vásárokat üzemeltető Markt-Plus Kft ., valamint az Endrődi 

Cuti Kft ., ismételten kinyilvánítotva az általa bérelt közterület meg-
vásárlásának szándékát, az önkormányzat tulajdonát képező 5271 
hrsz-ú közterületen (Endrődi utca 16. szám). 

2002-ben a már működő árusító bódé helyére épült üzlethelyi-
ség 5 évre kötött bérleti szerződést. Az elfoglalt terület nagysága 
65m2. Ekkor a bérleti díj 21.938 Ft-ban lett meghatározva. A Kft . 
2004-ben bérleti díj csökkentését kérte. A Képviselő-testület 2004 
novemberében 10.032 Ft összegben határozta azt meg. A szerződés 
2007 novemberében lejárt, de a kérelemnek megfelelően 5 évre is-
mét meg lett hosszabbítva, a fi zetendő díj pedig 11.008 Ft-ban lett 
megállapítva. Az árindex fi gyelembe vételével ez az összeg 12.400 
Ft-ra emelkedett az eltelt idő alatt. Azonban, ha a 37/2007.(XI.30.) 
önkormányzati rendelet alapján történne számítás, a bérleti díj 
42.900 Ft/hónap+Áfa összeget tenne ki. 

A megvásárolni kívánt terület jelenleg forgalomképtelen, a ta-
lajban gáz- és vízközmű van. Városunk Képviselő-testületei (2003 
és 2007-ben ) már elutasították a vásárlási kérelmet, majd az ügy-
vezető Farkas István 2011-ben ismét megerősítette azt. A Pénzügyi 
Bizottság javaslata szerint a terület kerüljön értékesítésre, a bérleti 
díjak az infl áció mértékével legyenek megemelve, illetve a Markt-
Plus Kft . kérését a piacok iránt kialakult csökkenő igények miatt 
vegyük fi gyelembe.

Az Endrődi Cuti Kft . területvásárlási szándékát 7-5 arányban 
támogatta a Képviselő-testület.

Helyi autóbusz-közlekedés változásai

A Mobilbusz Közlekedési Kft .-hez és az Önkormányzathoz 
érkezett kérések teljesítése érdekében menetrend- és útvonal vál-
tozást szükséges végrehajtani. A menetrend megváltozása költség-
növekedést nem eredményez, de az útvonal változás miatt történő 
próbajárat nettó költsége 317.800 Ft kiadást jelent. A szolgáltató 
ajánlata alapján 2011. december 1-től 14 napon át a következő út-
vonalon közlekedne járat:

Fazekasi út - Szabadság tér útvonalon naponta 5 alkalommal, a 
Selyem utca érintésével. 

A Városfenntartó- és Pénzügyi Bizottság egybehangzó vélemé-
nye, hogy a költségekkel járó próbajárat beindítását ne támogassa a 
Képviselő-testület. 

A javaslattal ellentétben azonban képviselői indítványra olyan 
döntés született, hogy a szolgáltató dolgozzon ki egy új útvonal-
tervet költségeivel együtt, s terjessze be a Képviselő-testületnek a 
decemberi ülésre. 

Az autóbusz menetrend megváltoztatására 2011. december 
1-től kerül sor városunkban.

Közvilágítás hálózat bővítése

Az elmúlt években úgy lakossági, mint képviselői kérés érkezett 
a hivatalhoz a közvilágítási hálózat bővítésére. 

 - Németzugi sor
 - Előhalmi tanyák
 - Volt Győzelem Tsz
 - Kondorosi úti kerékpárút

A Képviselő-testület több alkalommal is tárgyalta a hálózat bő-
vítését, de forrást nem jelölt ki a megvalósításhoz. 

A Városfenntartó bizottság ülésén az a határozat született, hogy 
a város fordítson nagy hangsúlyt a közvilágítás bővítésére, illetve 
keressen forrást a 2012. évi költségvetés tervezésekor.

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
A város Képviselő-testülete a törvényi előírásnak megfelelően 

évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. A közmeg-
hallgatás időpontjai: 2011. december 5–én Gyomaendrőd Kossuth 
Lajos utca 9 szám (Katona József Művelődési Ház), illetve 2011. 
december 6-án Gyomaendrőd Blaha Lujza út 21 (Népház Kistérsé-
gi Konferenciaterem). A rendezvény kezdési ideje 17 óra.

Napirendi pontok:
 - Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, 

kitekintés a 2012. évi költségvetési koncepció meghatározó 
számadataira és céljaira

 - Aktuális várospolitikai kérdések
 - Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

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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†UGRIN BÉLA SJ
(1919-2011)

2011. szeptember 25-én hajnali fél kettőkor a hamiltoni 
Szent Erzsébet Villában, a szobájában, érte imádkozó emberek 
jelenlétében elhunyt P. Ugrin Béla SJ. 1919. május 22-én szü-
letett, a jezsuita rendbe 1937-ben lépett be, 1948-ban szen-
telték pappá, 1976-ben ünnepélyes végső fogadalmat tett. A 
betegek kenetét pár nappal korábban fölvette Kish Gábor SJ 
szolgálatával. Nyugodjék békében. Imádságok, szentmisék 
érte legyenek szent szokásaink szerint.

Béla atya Endrődön született 
1919. május 22-én. A budapesti 
(Zugliget) Manrézában végezte 
a noviciátust és retorikát, majd 
1941-43 között Kassán filozó-
fiát hallgatott. 1944-ben Szat-
máron volt magiszter. 1946-49 
között Szegeden teológiát ta-
nult. 1949-ben hagyta el Ma-
gyarországot. Münchenben 
ifjúsági lelkész volt a magyar 
menekültek között. Utolsó kép-
zését, a terciát Münsterben kap-
ta 1952-ben. Utána Kanadába 
küldték. Courtlandon kezdte el 
papi munkáját a magyarok kö-
zött, Cser László volt kínai jezsu-
ita misszionárius és költő plébá-
nossága alatt. Ugyanitt plébános 

lett 1953 és 1966 között. 1967-68-ban Londonban (Ontario, 
Kanada) tanult az Isteni Ige Intézetben, majd egy évet Toron-
tóban volt káplán. 1969-71 között ismét Londonban lelkipász-
torkodik. 1972-1994 között Vancouverben plébános, majd a 
hamiltoni Szent Erzsébet Otthonba vonult nyugdíjasként. Itt 
dr. Henkey Károly mellett kisegítő lelkipásztor, Henkey atya 
halála után pedig az otthon lelkipásztora. Ha gyenge egészsé-
ge engedte és szükség volt rá, a hamiltoni magyar plébánián 
is kisegített. Évek óta ismert volt rákos betegsége, amit türe-
lemmel és Istennek ajánlva viselt mindannyiunk javára. Utolsó 
napjait tudatosan élte, igyekezett rendezni, amit tudott. Halá-
la előtt pár nappal a torontói magyar jezsuiták és dr. Forbáth 
Péter (a jezsuiták házi orvosa) jelenlétében mindenkitől bo-
csánatot kért, az épületes jezsuita hagyomány szellemében. 
A halála előtt óráktól fogva hívő hamiltoniak állandó imaszol-
gálatot végeztek ágya mellett és egy jezsuita papi áldásával 
indult számadásra az Univerzum irgalmas Ura elé.

Emlékképén Loyolai Szent Ignáctól a következő imádság 
olvasható:

Vedd, Uram, és fogadd el minden szabadságomat, emlé-
kezetemet, értelmemet és egész akaratomat, mindenemet, 
amim van és amivel rendelkezem. Te adtad nekem mindezt; 
Neked, Uram, adom mindezt vissza. Mindenem a tiéd, akara-
tod szerint rendelkezzél velük. Add nekem csupán a te szere-

tetedet és kegyelmedet, és ez nekem elég.

Koporsós gyászmiséje 2011. szept. 28-án, szerdán délelőtt 
10.30-kor volt a Hamiltoni Szent Erzsébet Villa templomában 
(St. Elizabeth Villa, 391 Rymal Rd. West, Hamilton). Hamvai 
elhelyezésére a courtlandi magyar temetőben november ele-
jén került sor.

Nyugodjék békességben – R.I.P.
P. Sajgó Szabolcs SJ

Hamilton, Canada. P. Ugrin aranymiséje, 2008. június 29.
Középen P. Ugrin Béla SJ, balról mellette Miklósházy Attila, a külföldi magyarok 

volt püspöke

Vaszkó András 
(1765-1816)

egy új felfedezésű endrődi pap

Egy eddig ismeretlen endrődi származású papról értesül-
tünk Bajnai István tb. kanonok, jelenlegi battonyai plébános 
jóvoltából. Ő küldte ezt a levelet. Köszönet neki.

„Az elmúlt hetekben iratrendezés közben, az 1800-as évek ele-
jéről származó akták között rábukkantam egy keresztlevélre, ame-
lyet Vaszkó András egykori battonyai plébánosnak állítottak ki.

Ő – mondhatni - fi atalon, 51 évesen hunyt el 1816-ban és két 
évig volt Battonya plébánosa. A keresztlevelet Endrődön állította 
ki Miticzki Imre endrődi adminisztrátor 1788. augusztus 18-án. E 
szerint Vaszkó András Endrődön született 1765. november 15-én, 
Vaszkó András és Forgáts Anna gyermekeként. Más feljegyzések-
ből tudjuk, hogy őt valószínűleg 1788-ban szentelték a nagyváradi 
egyházmegye papjává, de később átlépett a csanádi egyházmegye 
kötelékébe. Így került Battonyára 1814-ben.”
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A Tisza Kálmán 
Közoktatási 

Intézmény hírei
Gyomaendrődi Oktatási Egység

Összművészeti Találkozó

Rohanó világunkban ritka esemény, 
hogy a mindennapokban megállva, a sok 
munka és teendő mellett egy rendezvény 
célja a művészetek felé fordulás, egymásra 
s egymás alkotásaira fi gyelés legyen.

A Békés Megyei Önkormányzat által támogatott, idei évben Gyoma-
endrődön megrendezésre kerülő fesztivál szervezői éppen ezt a célt tűz-
ték ki.

A találkozón a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyomaendrődi és 
orosházi egységei, a Harruckern Színitanoda növendékei, a gyomaendrődi 
és a dévaványai alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói mutat-
tak be különböző művészeti produkciókat (ének, tánc, színdarab, hege-
dű-, zongora-, citerajáték, néptánc).

A Találkozón az érdeklődőknek lehetőségük nyílt a Tisza Kálmán Köz-
oktatási Intézmény békési, dévaványai és orosházi egységeinek kézmű-
ves munkáinak megtekintésére. 

Leonardo szakmai gyakorlaton Franciaországban

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény diákjai 3 hetes 
szakmai gyakorlatot töltenek Franciaországban.

Davidovics László tanár úrnak, a program koordinátorának és szer-
vezőjének köszönhetően online élménybeszámoló is érkezik hozzánk a 
gyakorlat élményeiről:

„Tanulóink családi gazdaságokban, Lovas Központban, bio-sertésfarmon 
tanulmányozzák a szakmájukhoz tartozó gyakorlati ismereteket.

Képzett francia gyakorlati oktatók foglalkoznak diákjainkkal. A diákok 
a termékek előállítását, feldolgozását és értékesítését tapasztalják meg és 
aktívan részt vesznek a munkafolyamatokban.

A tanulók gyakorlata a Leonardo da Vinci program keretében, az Európai 
Unió szabályozása szerint és támogatásával valósul meg.”

Pályaválasztási nap és szakmai fórum

2011. november 17-én 9 órától a Békés Megyei Tisza Kálmán Közokta-
tási Intézmény gyomaendrődi egységében mintegy 100 fő pályaválasztás 
előtt álló diák érkezett szüleivel, tanáraival, hogy az iskola központi épü-
letében megismerkedhessenek a helyi, illetve a Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézmény más egységeinek képzési kínálatával.

A változatos helyszíneken a tanulók és kísérőik többek között
 - megismerkedhettek a gyomai egységben oktatott szakmák sajá-

tosságaival, pályaválasztási tanácsokat kérhettek,
 - projektórán vehettek részt, a DÖK munkáját és külföldi gyakorlatok 

helyszíneit ismerhették meg,
 - vidám sport- és kézműves tevékenységbe kapcsolódhattak be,
 - betekintettek a kollégiumi életbe,
 - környezetvédelmi méréseken és kísérleteken vettek részt,
 - kipróbálhatták KRESZ és gépészeti tudásukat egy játékos vetélke-

dőn,
 - az iskola tangazdaságában a mezőgazdasági gépek, az állatte-

nyésztés és lótartás iránt érdeklődők kívánságuk szerint akár lóhát-
ra is kaphattak.

Ugyanezen a napon délután 14 órától intézményünk az iskola 
dévaványai és gyomai egységeivel kapcsolatban álló vállalkozók, vállala-
tok, üzemek képviselői számára szervezett szakmai fórumot.

Zámbó András, az intézmény igazgatója ismertette a gyomai és 
dévaványai képzőhelyek jelenét és jövőre vonatkozó képzési terveit, fej-
lesztéseit, amelyek középpontjában a szakképzés további erősítése áll.

Vállalkozói oldalról Varga Péter, a füzesgyarmati Hotel Gara igazga-
tója mutatta be jó példaként a szállodában folyó szakmai gyakorlatokat, 
beszélt a már kialakított rendszer előnyeiről, hátrányairól, a Kamarák és az 
iskolák felé a vállalkozói oldalról felmerülő igényekről, elvárásokról.

A fórum fővédnökei Pap Tibor dévaványai és Várfi  András 
gyomaendrődi polgármesterek voltak.

Tiszás siker a Vöröskereszt versenyen 

Minden évben a Magyar Ifj úsági Vöröskereszt meghirdeti HIV/AIDS 
prevenciós versenyét.

Ebben az évben is Gyomaendrőd képviselte Békés megyét. A csapat 
tagjai Forgács Beáta, Debreceni Hajnalka, Gácsi Nikolett 11. évfolyamos 
tanulók voltak, felkészítőjük Kádár Magdolna iskolavédőnő.

Országosan 117 iskola jelentkezett a versenyre és ebből az internetes 

fordulón a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény a 6. helyen végzett. 
Az országos megmérettetésre december 1-jén, az AIDS világnapján 

kerül sor. 
Sok sikert kívánunk diákjainknak!

Pompadour kastély

Helyi termékek

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

HITTAN FELNŐTTEKNEK VI.
A hét szentség: 

4. A bűnbánat és kiengesztelődés szentsége II.

Kell-e titkot tartania a gyóntatónak?

E szolgálat kényes és súlyos volta és a személyt megillető tisztelet mi-
att minden gyóntató minden kivétel nélkül és nagyon súlyos büntetések 
terhe mellett köteles megtartani a szentségi pecsétet, azaz abszolút ti-
toktartásra van kötelezve a gyónásból megismert bűnökre vonatkozóan.

Melyek e szentség hatásai?

A Bűnbánat szentségének hatásai a következők: kiengesztelődés Is-
tennel és a bűn megbocsátása; kiengesztelődés az Egyházzal; az elveszí-
tett kegyelmi állapot visszanyerése; a halálos bűnökkel kiérdemelt örök 
büntetés teljes, s az ideigtartó büntetések – melyek a bűn következmé-
nyei – legalább részleges elengedése; a lelkiismeret békéje és nyugalma, 
és a lelki vigasztalás; a lélek erőinek növekedése a keresztény küzdelmek-
hez.

Kiszolgáltatható-e ez a szentség bizonyos feltételek mellett álta-
lános bűnvallomással és általános feloldozással?

Súlyos szükség eseteiben (például közvetlen halálveszélyben) a kien-
gesztelődés közös ünnepléséhez lehet folyamodni általános gyónással 
és kollektív föloldozással, megtartva az Egyház szabályait, s elhatározva, 
hogy a súlyos bűnöket a megfelelő időben egyénileg meggyónják.

Mit jelentenek a búcsúk?

A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig 
tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelő-
en fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer önmaga vagy 
a megholtak számára az Egyház segítségével, amely mint a megváltás 
szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát 
hivatalosan kezeli és abban részesít.

5. A betegek kenete

Hogyan élték meg a betegséget az Ószövetségben?

Az ószövetségi ember a betegségben megtapasztalta a saját korlá-
tait, s ugyanakkor fölfogta, hogy a betegség titokzatos módon a bűnhöz 
kötődik. A próféták látták meg azt, hogy a betegségnek megváltó értéke 
lehet saját és mások bűneiért. Így a betegséget Isten színe előtt élték meg 
és tőle kérték a gyógyulást.

Mi a jelentősége Jézus betegek iránti részvétének?

Jézus együttérzése a betegekkel és számos gyógyítása világos jelei 
annak, hogy Ővele elérkezett az Isten Országa, s benne a bűn, a szenve-
dés és a halál fölötti győzelem. Szenvedésével és halálával új értelmet 

adott a szenvedésnek, mely ha az övével egyesül, a tisztulás és az üdvös-
ség eszköze lehet önmagunk és mások számára.

Mi az Egyház magatartása a betegek iránt?

Az Egyház, mert parancsot kapott az Úrtól a betegek gyógyítására, 
kötelességének érzi a betegek gondozását és az értük való közbenjáró 
imádságot. Mindenekelőtt birtokában van a betegek javára szolgáló 
szentség, melyet maga Krisztus alapított és Szent Jakab tanúskodik róla: 
„Beteg valaki köztetek? Hívassa az Egyház presbitereit és imádkozzanak 
fölötte, miután megkenték őt olajjal az Úr nevében” (Jak 5,14–15).

Ki veheti föl a Betegek kenetének szentségét?

Az a hívő veheti föl, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély 
közelít. Ugyanaz a hívő többször is fölveheti, ha súlyosabbá válik ugyanaz 
a betegség, vagy egy másik súlyos betegség éri. E szentség fölvétele előtt 
a betegnek lehetőleg személyes gyónást kell végeznie.

Ki szolgáltatja ki ezt a szentséget?

Ezt a szentséget csak pap vagy püspök szolgáltathatja ki.

Hogyan szolgáltatják ki ezt a szentséget?

E szentség kiszolgáltatásának lényege a lehetőleg püspök által meg-
áldott olajjal történő megkenés a beteg homlokán és kezein (a római 
szertartásban; a test egyéb részein is más szertartásokban), miközben a 
pap e szentség különleges kegyelmét kérő imáját mondja. 

Melyek e szentség hatásai?

Különleges kegyelmet ad, mely a beteget bensőségesebben egyesíti 
Krisztus szenvedésével önmaga és az egész Egyház javára; erőt, békessé-
get és bátorságot ad neki, s a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem 
tudott gyónni. E szentség olykor, ha Isten akarja, a testi egészség vissza-
nyeréséhez is segítséget nyújt. Ez a szentség minden esetben fölkészíti a 
beteget az Atya házába vezető útra.

Mi a Viaticum?

Azok szentáldozása, akik elhagyni készülnek a földi életet és az örök 
életbe készülnek átlépni. Az Eucharisztia, melyet az evilágból az Atyához 
való átmenetel órájában vesz magához az ember, közösség a meghalt és 
föltámadott Krisztus testével és vérével, ami az örök élet magva és a föl-
támadás ereje.

DECEMBERI ÜNNEPEK
  3. szombat:  Xavéri Szent Ferenc áldozópap
  4. vasárnap:  Advent 2. vasárnapja
  6. kedd:  Szent Miklós püspök
  7. szerda:  Szent Ambrus püspök, egyháztanító
  8. csütörtök:  Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
  9. péntek:  Szt. Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok
11. vasárnap:  Advent 3. vasárnapja
12. hétfő:  A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
13. kedd:  Szent Lúcia szűz, vértanú
14. szerda:  Keresztes Szent János áldozópap
18. vasárnap:  Advent 4. vasárnapja
25. vasárnap:  Karácsony, Urunk születése
26. hétfő:  Szent István elsőv vértanú
27. kedd:  Szent János apostol, evangélista
28. szerda:  Aprószentek
30. péntek:  Szent Család: Jézus, Mária és József
31. szombat:  Szent I. Szilveszter pápa

DECEMBERI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor, és 17 órakor. Advent hétköznapjain reggel 6-kor 
Rorate mise, így fél 8-kor nincs, csak temetési mise
24-én szombaton, azaz Szenteste éjfélkor éjféli mise, 

előtte fél órával pásztorjáték
25-26-án, Karácsony mindkét napján és újévkor: 10, 17 óra

Év végi hálaadás 31-én, szombaton 17 órakor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
december 11-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor

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

24-én szombaton, azaz Szenteste 17 órakor „éjféli” mise,
fél 5-től pásztorjáték

25-26-án, Karácsony mindkét napján és újévkor reggel 8-kor
Év végi hálaadás 31-én, szombaton délután 3 órakor

Gyoma
Advent idején a szentmisék időpontja változatlanok. Vasárnap és 

ünnepnap 10:30-kor, hétfő-kedd: 7:00-kor, szerda-péntek-szombat: 
17:00-kor. Szenteste Éjféli, december 25-26 10:30-kor

December 31-én Hálaadó szentmise 18:30-kor
„Adventi lelkigyakorlatos beszédek Mag Lajos Atyától” december 
11 és december 18-án vasárnap (Advent 3-4 vasárnapja 10:30-kor)
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
„Miért szeretem Gyomaendrődöt?”

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet által meghirdetett esszé pá-
lyázaton a 3-4. osztályosok versenyében tanulóink szép eredményeket 
értek el és értékes tárgyjutalomban részesültek.

Kovács Gábor 3. o. I. helyezés
Gyebnár Ákos 3. o. II. helyezés
Giricz Bettina Gréta 4. o. III. helyezés

Mészárosné Kiss Katalin
Molnárné Majoros Katalin

Kállai-emlékkiállítás

Október 29-én nyílt meg Gyoma Kossuth-díjas színművészének, Kál-
lai Ferencnek az emlékkiállítása. Szerda délután két kerékre pattanva a 
tanító nénivel mi is „áttekertünk” a Városházára, és megtekintettük a kiál-
lítást. Köszönjük a lehetőséget, nagyon tetszett!

Kovács Dominik 4. osztályos tanuló

Eredményeink a katolikus iskolák 
Dugonics András Matematikaversenyének első fordulóján

Márton-nap

November 11-én szombaton Márton-napi mulatságra gyűltünk ösz-
sze Gyomán a Zrínyi utcai tájházban. Sokféle foglalkozáson vehettünk 
részt.

Udvari játékokat játszottunk, íjászkodtunk. Odabent a kemence me-
legénél igazi lúdtollal írtunk. Szonda Pista bácsi érdekes előadást tartott 
Szent Márton életéről, majd jóízűen elfogyasztottuk a ludaskását, amit 
ott főztek. Tartalmas nap volt, máskor is elmegyünk!

Gubucz Szilvia és Giricz Bettina 4. osztály

Őszi hét iskolánkban

Az elmúlt héten nagyon vártuk a délutánokat. A tanító nénik külön-
böző érdekes feladatokat készítettek nekünk. Minden délután más-más 
program várt bennünket. 

Hétfőn préselt levelekből levélképet készítettünk. Másnap különféle 
termésekből készült plakát. Nagyon élveztük a kukorica és búza ragasz-
tását. Közben játékos vetélkedőn próbálhattuk ki ügyességünket. Diót 
dobtunk karikába. Akinek sikerült jól céloznia, elfogyaszthatta a fi nom 
csemegét. 

Szerdán elkészültek a termés bábok.
Csütörtökön mécsestartót ragasztottunk és megismerkedhettünk a 

morzsolás tudományával. Közülünk sokan most próbálkoztak először le-
szedni a szemeket a csutkáról. Volt persze, akinek nagyon jól ment.

Az utolsó napon félbe vágott dióból egeret és teknős békát ragasz-
tottunk. A délutánt pattogatott kukoricaevés zárta. Aki minden nap részt 
vett a foglalkozásokon, még sorsoláson is részt vehetett. Sajnos az osztá-
lyunkból nem nyert senki, de vigaszdíjat mindenki kapott.

Egyébként nem a győzelem volt fontos számunkra, hanem a részvé-
tel. Nagyon jól éreztük magunkat. 

a 3. osztály tanulói
Itt az idő…

Nyolc év eltelt, az általános iskolai évek tovaszálltak. Pályaválasztás 
előtt állunk. Az elmúlt hetekben több középiskola nyitotta ki kapuját 
előttünk. Nehéz a döntés. 

Látogatást tettünk:
 - a gyomai Kner Imre Gimnáziumban
 - a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban
 - a helybeli Tisza Kálmán Szakközépiskolában
 - a gyulai Göndöcs Benedek Katolikus Középiskolában

Minden iskola szeretettel fogadott bennünket, részletesen bemutat-
ták az intézményüket, lehetőségeiket. Ajándékokkal, prospektusokkal és 
élményekkel gazdagodva tértünk haza. 

Jól átgondolt és megfontolt döntést kívánok minden diáktársamnak!
Ungvölgyi Péter 8. a

Továbbjutók:
4. osztály: 1. Fasola Martin
 2. Giricz Bettina
 3. Gubucz Szilvia
 4. Klenner Márk
 5. Kovács Dominik
 6. Pályi Brigitta
Felkészítő tanár: 
Mészárosné Kiss Katalin
5. osztály: 1. Rostás Ágnes
Felkészítő tanár: Maráz Alíz

7. osztály: 1. Hajdú Tímea
 2. Izsó Réka
 3. Tímár Ádám
Felkészítő tanár: Maráz Alíz
8. osztály: 1. Farkasinszki Tünde
 2. Hornok Ferenc
 3. Kiss Norbert
 4. Papp Virág
 5. Rajnavölgyi Gergő
 6. Szilágyi Melinda
Felkészítő tanár: Cseh Jánosné



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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CAMERINOI BOLDOG HUGOLIN 
remete, III. r. (1300-1373)

A Magalottiak hírneves ne-
mesi család sarja. Szülei bir-
toka Camerino közelében volt. 
Hugolin itt született 1300-ban. 
Édesanyját korán elveszítette, 
de atyja nagy gondot fordított 
nevelésére. Éberen őrködött, 
nehogy fia rossz szokásokat ve-
gyen fel, fegyelemre, erények 
szeretetére nevelte. Hugolinnak 
egyébként is hajlama volt a ben-
ső életre, szemlélődésre, s külö-
nösen nagy érdeklődéssel olvas-
ta a szentírást, annak igazságait 
igyekezett megjegyezni, s meg-
valósítani. Fiatalon is komoly 
magatartásával épülésére volt 
ismerőseinek. Amikor apja meg-
halt, az evangéliumi tökéletes-
ség vágyától hajtva belépett a fe-
rences III. rendbe. Mint Remete 
Szent Antal, ő is úgy érezte, neki 
szól az Úr Jézus szava: „Ha tö-
kéletes akarsz lenni, menj, add 
el, amid van, oszd szét a szegé-
nyek között, aztán jöjj és kövess 

engem.” (Mt 19,21). Eladta tehát mindenét, árát a szegé-
nyek, főleg az özvegyek, árvák közt osztotta szét, aztán, 
miután megszabadult az anyagiak terhétől, Szent Antal 
módján remeteéletet kezdett. Ima, elmélkedés volt lelki 
tápláléka, böjt és önsanyargatás napi gyakorlata. Egyip-
tom szent remetéje megkísértésére emlékeztetnek azok 
a kísértések, melyeket kiállt. Hogy a remeteélettől elret-
tentse, a gonoszlélek hol ijesztő külsejű állatok formájá-
ban próbálta megfélemlíteni, hol csábító nők alakjában 

próbálta benne a testi kívánságokat felkelteni. Krisztus 
hű katonája azonban győzedelmeskedett minden támadá-
son az imádság és böjt fegyvereivel (v. ö.: Mt 17,21), és 
úgy, hogy gyorsan és bízó lélekkel folyamodott a szeplő-
telen Anyához. Isten rendkívüli adományokkal jutalmazta 
hű szolgáját: betegeket gyógyított, sokaknak adott jó ta-
nácsot, lelki vigaszt. Életszentségének híre ugyanis sok 
embert vonzott hozzá. Amint érezte, hogy élete vége felé 
közeledik, több ízben is szentségekhez járult. Így hunyt el 
az Úrban 1373. december 11-én a camerinoi egyházmegye 
Figni nevű helységében, amelynek közelében remetéske-
dett. A Keresztelő Szent János templomban temették el. 
A hívek azóta megszakítatlanul szentként tisztelik. Ezt a 
tiszteletet erősítette meg IX. Piusz pápa, amikor boldoggá 
avatta.

Amit Isten egybekötött...

Pintér Béla és Uhrin Katalin október 29-én ünnepelte 50 éves 
házasságkötési évfordulóját a hunyai templomban 

hálaadó szentmisén, majd családi körben.
Isten adjon nekik további boldog, szeretetteljes és hosszú életet!

Kedves Olvasóink, Előfi zetőink, Támogatóink!
Ismét elmúlt egy év, újságunk velünk idősödött, és 2011 fo-

lyamán már a 18. évfolyamot írtuk.

Őszintén reméljük, hogy olvasóink velünk együtt örülnek 
annak, hogy sikerült az elmúlt 18 évben megőrizni az alapító 
és egyben főszerkesztő által kialakított és meghatározott irányt, 
amit továbbra is követünk, és megmarad lapunk a keresztény 
nemzeti gondolat hírnökének.

Minden évben megírjuk, így tesszük most is, hogy várjuk 
olvasóink véleményét, kérését, jobbító szándékú kritikáját, amit 
előre is köszönünk és megszívlelünk.

Elkészült lapunk jövő évi költségvetése. Hála Olvasóink ér-
deklődésének és támogatásainak, a jövő évben sem drágul la-
punk, még az infl áció mértékével sem!

Áraink az új évben is a tavalyi:
 - a helyi és hunyai olvasók részére a 2012. évi előfi zetés díja: 

2.100 Ft/év,
 - a postán küldött lapunk előfi zetési díja: 3.500 Ft/év, mely 

összeget kérjük a mellékelt csekken szíveskedjenek befi -
zetni.

 - A boltokban az ár 180 Ft/db.

Kérjük továbbá, ha valakinél címváltozás áll be, azt ha-
ladéktalanul jelentsük, mert többen reklamáltak, hogy nem 
kapták meg lapunkat. Előfordul, hogy visszajön a „címzett 
ismeretlen, a címzés elégtelen” címkével, de nem mindig. El-
lenőrizzük a címkén, hogy valóban elégséges-e a címzés!

Akinek anyagi helyzete megengedi, hogy az előfi zetési ösz-
szegen túl támogassák lapunkat, minden összegű anyagi támo-
gatást köszönettel és szeretettel fogadunk, és előre is köszönünk. 

Köszönjük kedves olvasóinknak, előfi zetőinknek, hogy a ne-
héz gazdasági helyzetben  is hűségesek maradtak lapunkhoz.

Kérjül olvasóinkat, lapunkat mutassák meg további isme-
rőseiknek, családtagjaiknak,  főleg azoknak, akiknek endrődi, 
gyomai kötődésük van.

Minden kedves Olvasónknak jó egészséget, békés nyugodt 
éveket kívánunk!

Gyomaendrőd, 2011. december hava

Városunk Szerkesztősége
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2012-ben lesz száz esztendeje annak, 
hogy Hunyán, akkori nevén Endrőd – 
Kondorostanyán megalakult a helyi lelkész-
ség. Ez az esemény óriási jelentőséggel bír 
községünk történetében, ugyanis ettől kezdve 
állandó lelkipásztora volt a lakosságnak. Egy 
folyamat zárult itt le, de a lakosságon kívül 
vajon kik voltak azok, akiknek a legnagyobb 
érdemük volt abban, hogy idáig egyáltalán 
eljutottunk?

1895-ben a lakosság elhatározta, hogy 
templomot építenek, de ahhoz, hogy mindezt 
véghezvihessék, támogatókra volt szükségük. 
Hunya József helyi kisbirtokos, felismerve a 
templom jelentőségét, egy portát adományo-
zott, amire felépíthették azt. 60 %-os kedvez-
ménnyel földet vásároltak tőle temetőnek, és 
ezen kívül házhelyeknek való portákat adott el 
a templomporta mellett. Grócz Béla endrődi 
plébános az építkezés irányításán kívül még 
egy, a templomhelytől alig kisebb földet vett 
jövendő lelkészteleknek. A hely most már 
megvolt, adakoztak is szépen a hívek, de a 
pénz még mindig kevés volt. Ekkor Schiefner 
Ede nagyváradi kanonok, volt endrődi plébá-
nos 1000 forintot adományozott, így megol-
dódtak a pénzügyi nehézségek. Később még 
500 forintot adott, összesen tehát 1500-at, 
ami az összköltségek egynegyedét tette ki. A 
templom 1897-ben el is elkészült.

Ezután egy-két hetente kijött egy káplán 
Endrődről misézni, de az endrődi nép vallá-

sosságát ismerve ez igen kevés volt. Nem be-
szélve arról, hogy – pár kivételtől eltekintve 
- az újszülötteket ugyanúgy be kellett vinni 
a faluba megkeresztelni, esküdni is be kellett 
menni, sőt ugye még a halottakat is haza kel-
lett vinni, mivel a temetőt pap híján még nem 
nyithatták meg. Mindezt még kellemetleneb-
bé tette az, hogy mindezek az időjárás és az 
útviszonyok miatt sokszor kivitelezhetetlenek 
voltak. A helyiek kezdeményezték egy állan-
dó lelkészség megalakítását, és ezen kérésüket 
az egyházmegye meg is hallgatta. 1912. július 
1-jén megalakult a helyi lelkészség.

A fentebb említett bajok az állandó lel-
késznek köszönhetően orvoslást nyertek. 
A másik oldala a dolognak, hogy a lelkész 
innentől kezdve a helyiek vezetője lett poli-
tikai értelemben is. Bármilyen ügyes-bajos 
dolgukban számíthattak rá, de ami a legfőbb, 
hogy a helyiek élére állva ők is küzdöttek az 
elöljárósággal szemben a tanyai lakosság ér-
dekeiért és jogaiért.

Eközben a háttérben Grócz Béla, most 
már mint váradi kanonok mindig közbenjárt 
a kondorostanyaiakért, egyéb pénzügyi segít-
ségeken kívül még alapítványt is tett a lelkész 
javadalmazására, ami a lelkész évi fi zetésének 
közel 20%-át tette ki. 1912-ben az olvasókör 
megválasztotta örökös díszelnökének, „mivel 
itt minden intézmény az ő nemes szivének 
köszöni létét”. A háború alatt 10 000 korona 
segélyt küldött hadikölcsönökben.

Mindezekből láthattuk, hogy községünk 
alapjainak lerakása tulajdonképpen há-
rom ember nevéhez fűződik: Hunya József, 
Schiefner Ede és Grócz Béla nevéhez. Termé-
szetesen őseink anyagi áldozatairól sem feled-
kezhetünk meg

Mint tudjuk, 1997-ben, régi templomunk 
fennállásának 100. évfordulóján emléktáblát 
avattunk Hunya József tiszteletére. A fenti-
ekből viszont világosan kitűnik, hogy bizony 
még nem róttuk le teljesen adósságunkat, 
hiszen kötelességünk hogy Schiefner Ede és 
Grócz Béla nevét is méltón megörökítsük egy 
emléktáblával. Ebből kifolyólag tisztelettel és 
szeretettel megkérek minden jóakaratú em-
bert, hogy ki-ki anyagi erejétől függően járul-
jon hozzá ennek a nemes ügynek a sikeréhez!

Egy lehetséges verzió a tábla szövegére:

Schiefner Ede
(1821-1904)

Az 1897-es első 
templomépítés 

legbőkezűbb ada-
kozója

Grócz Béla
(1843-1918)
Az 1912-ben 

alakult lelkészség 
legfőbb erkölcsi és 
anyagi támogatója

A helyi lelkészség megalakulásának 100. 
évfordulóján hálás szívvel emlékezünk rájuk, 
és őseinkre is, akik megőrizték számunkra a 
hithű és hazafi as szellemet.

Hegedűs Bence

Kik tették le Hunya község alapjait?

2011. decemberi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

XI. 27; 16 óra Ünnepélyes Adventi 1. gyertyagyújtás
Kis Bálint Ált. Iskola műsora 

Gyoma, Szabadság tér                          06-66-283-524

XII. 3; 
 9-16 óra

XIV. Szaloncukor Kupa, Nemzetközi Gyermek Labdarúgó 
Torna

Gyoma, Varga Lajos Sportcsarnok                   

XII. 4; 16 óra Ünnepélyes Adventi 2. gyertyagyújtás  - Rózsahegyi K. Isk. Gyoma, Szabadság tér                          06-66-283-524
XII. 7;
18-20 óra

Galaktika Baráti Kör. Gyoma, Kossuth u. 9.
Katona József Művelődési Központ

                         06-66-283-524

XII. 10; 18 óra Duett Karácsony; Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán;      
Jegyek: 2300-2500 Ft

Gyoma, Kossuth u. 9.
Katona József Művelődési Központ

Molnár Borbála:
                         06-70-524-5983 

XII. 11; 16 óra Ünnepélyes Adventi 3. gyertyagyújtás  - Szent Gellért Isk. Gyoma, Szabadság tér                          06-66-283-524
XII. 16. du. Idősek városi karácsonyi ünnepsége Gyomaendrőd , Térségi Szoc. 

Gondozási Központ
XII. 16; 17 óra Művészeti Iskola, Karácsonyi műsor

Zenész, táncos és színjátszó növendékek,
tanárok műsora

Gyoma, Kisréti u. 27.
Városi Alapfokú Művészeti Iskola
Hangversenyterem

Hevesi Nagy Anikó
                         06-66-581-830

XII. 17; 
15 óra

Adventi Megemlékezés I.
Rendezők: Képviselő-Testület, Vállalkozók. Előadók: 
Óvodások, Komédiás Kör.
Közös gyertyagyújtás, éneklés

Endrőd, Hősök tere                          06-66-283-524

XII. 17;
16 óra

Adventi Megemlékezés II. Jézus Krisztus születése a 
festészetben. BELLA RÓZSA, Pilinszky-díjas grafi kus 
művész előadása. 

Endrőd, Hídfő-Dombszög vendéglő, 
nagyterem

                         06-66-283-524

XII. 17;
9-18 óra

Magyar Autosex Tyúkgalamb és Chabo Baromfi  
tenyésztők kiállítása

Gyoma, Szabadság tér 1.
Varga Lajos Sportcsarnok

Knapcsek Lajos
                         06-30-953-1355

XII. 18; 18 óra Ünnepélyes Adventi 4. gyertyagyújtás  - Gondozási Központ Gyoma, Szabadság tér                          06-66-283-524
XII. 19;  
 9:30  óra

Művészeti Iskola zenész és balett növendékeinek műsora Endrőd, Selyem úti óvo da Hevesi Nagy Anikó
                         06-66-581-830

XII. 19;  
 10:45  óra

Művészeti Iskola zenész és balett növendékeinek műsora Gyoma, Jókai úti óvoda Hevesi Nagy Anikó
                         06-66-581-830

XII. 20;  
 9  óra

Művészeti Iskola zenész és balett növendékeinek műsora Endrőd, Blaha úti óvoda Hevesi Nagy Anikó
                         06-66-581-830

XII. 20;  
 10  óra

Művészeti Iskola zenész és balett növendékeinek műsora Gyoma, Kossuth úti óvoda Hevesi Nagy Anikó
                         06-66-581-830

XII. 20;  
 11  óra

Művészeti Iskola zenész és balett növendékeinek műsora Gyoma, Vásártéri óvoda Hevesi Nagy Anikó
                         06-66-581-830

XII. 21.
10-16 óra

Mindenki Karácsonya Gyoma, Kossuth u. 9.
Katona József Művelődési Központ

                            06-66-283-524

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Az Endrődi Nép-
ház kezdi megta-
lálni saját hangját, 
hiszen egyre több 
olyan programot 
szervezünk, mely 
településünk érté-
keit, kulturális ha-
gyományait, nép-
rajzi érdekességeit 
mutatja be. Cser-
nus apátplébános 
szellemisége újra 
átitatja a nyolcvan 
éves épület falait. 
Népház - milyen 
beszédes név. A 
nép művelésének, 
a nép életének, 
jobbításának háza, 
ahol nemcsak a fel-
hőtlen szórakozás, 

hanem a lelki és szellemi épülés is folyik. A minap kritika 
ért, hogy ezek a tudományos jellegű rendezvények nem a 
népművelést szolgálják…- pedig a tudományos és célzott 
ismeretterjesztés segíti a városlakók életét. Lehetőségeket 
tár fel és irányokat mutat.

2011. november 18-án újra összejöttünk a Népház falai 
között, ahol a kisgazda múlt emlékeit és lehetőségeit tárta 
a megjelentek elé Dr. Horváth János professzor, az ország-
gyűlés korelnöke. A kisgazda szellemiségnek Gyomán és 
Endrődön is nagyszerű képviselői voltak. Vaszkó Mihály, 
Rácz Lajos, Uhrin Péter, Papp Zsigmond és még lehetne 
sorolni azokat a gazdákat, akik felismerték a gazdálkodás 
újszerű, demokratikus alapokon nyugvó lehetőségeit. Szer-
vezték gazdaságukat, gazdatanfolyamokon képezték magu-
kat. Létrehozták a tanyai gazdálkodást segítő szövetkezete-
iket, melyek a vetőmagbeszerzésben, a gabonatárolásban, 
a kis- és nagyállattenyésztésben védte a gazdálkodók érde-
keit. Megalakították a nagybirtokok helyén gazdatársulásai-
kat és annak a fajta szövetkezetnek a szemléletét hirdették, 
mely a magángazdálkodók érdekei alapján szerveződhetett. 

Póhalom ekkor ünnepelte második születésnapját. 
Innen indult el Uhrin Pál, akinek nagyszerű rajzaiból 

nyílt kiállítás ezen a napon a Népházban. Uhrin Pál képeit 
már többször láthatta a gyomaendrődi közönség. Bevallom, 
ezeknek a rajzoknak szerelmesévé váltam. A mostani tárlat 
oly szuggesztív erővel jeleníti meg a tanyai kisgazda világot, 
hogy a belépő, a póhalmi, a csejti, a csudaballai pusztába 
képzeli magát. Póhalom Uhrin Pálnak a világot jelenti, azt 
a közeget, amelyből kinőtt. Minden emléke ehhez a léthez, 
életformához kötődik. 

- Kérdezhetik tőlem, hogy mit keres ez az írás az Endrőd 
Néprajza oldalon? 

A néprajz nemcsak a régi dolgok kutatásával, feltárásá-
val foglalkozik, hanem a korábbi népi kultúra elemeinek ko-
runkban való továbbélését is kutatja. A mai városi kultúránk 
is csak akkor lehet igazi, ha az apáink, nagyapáink hagyo-
mányira épül. Erre a 21. századi továbbélésre kapocs az 
Uhrin Pál rajzaiban megjelenő üzenet. Ezek a rajzok nem 
elsősorban képzőművészeti alkotások, hanem egy olyan 
adaptálása a tanyai gazdálkodási életmódnak, melyek be-
mutató és tanító jelleggel bírnak. Amikor Uhrin Pál rajzol, 
akkor elmeséli a történetet. A képi írásnak különös módját 
alkalmazza. A képi megformálásban nem fényképszerű 
pillanatát nyújtja a póhalmi paraszti életnek, hanem a pa-
raszti életmód megértetésére törekszik. Képein a megfor-
mált állatok is külön egyéniségek. Itt nem csupán nyájakat, 
gulyákat, méneseket, hanem karaktereket látunk. A puszta 
ízét érezzük a pásztorkodást bemutató képein. A helyszín 
pontos megrajzolásával a táj termékeny időszakát mutatja. 
Látjuk a póhalmi kastély ablakából kitekintő, szerenádot fo-
gadó lányt, a magtárat, melybe az ökrösszekerek hordják a 
gabonát beszolgáltatás idején. Kinőnek a pusztából a ballai, 
csejti istállók, supák, hodályok. Nyargalnak a ménesek, és 
csendesen delelnek a hőségben kimerült gulyák. 

De mi az üzenete ezeknek a képeknek? A válasz meg-
fogalmazásához egy szó is elegendő: a hazaszeretet. A 
hazaszeretet nem más, mint ragaszkodás ahhoz a darab 
földhöz, mely a miénk. Melyen nagyapáink gazdálkodtak, 
melyet úgy ismertek, mint a tenyerüket, ahol orrukban érez-
ték a friss szántás utáni föld szagát. Szülőföldjüket, melyet 
nem cseréltek volna el a világ minden kincséért sem.

Póhalom - Uhrin Pál parasztrajzoló képeinek üzenete

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

Tornádó elektromos kerékpárok,
gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
csövek, szerelvények.
hűtőszekrények, fa-

gyasztóládák, 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!



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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A korabeli szóhasználattal élve: „kitört a 
nagy háború” ti. az 1914-1918 között zajlott 
I. Világháború. 

Akinek menni kellett, menni kellett, s 
így Papp Zsigmond ifjú gazdaembernek is 
menni kellett. „Béresemmel és négy lovam-
mal vonultam be. Anyám s egy kanászgye-
rek, no meg két ló maradt a gazdaságban. 
Nagyapám, Csapó János már idős ember 
volt, nem is érte meg, hogy hazajöjjek, egy 
év múlva meghalt. Ez alatt az egy esztendő 
alatt az ő vállára nehezedett minden, köz-
ben a községnek is bírája volt. (megj.: az 
ifjabbak kedvéért a község bírája, a bíró, a 
mai polgármesternek megfelelő politikai ve-
zető, jóval nagyobb tekintélynek örvendett, 
mint a mai polgármester - maga a szó foga-
lom teljes idegen a magyar történeti korok-
ban, a német bürgermeister tükörfordítása 
– s nem politikai pártok közötti egyezségek 
mentén választották meg). Olyan sírás-
rívást életemben sem láttam se előtte, se 
utána, ami akkor volt a gyomai vasút állo-
máson a búcsúzáskor. Mintha mindenki 
érezte volna, hogy milyen hosszú nehéz 
idők következnek. 

Temesvárra vonultam be a „trénhez” 
(hadtápanyag, hadianyag utánpótlást szál-
lító alakulat, akkor még lovaskocsikkal, 
szekerekkel, megj. Cs. Szabótól). Renge-
teg ember vonult be-más alakulatokhoz is-
nem is tudtak bennünket elhelyezni, a Bega 
folyó partján a szabad ég alatt tanyáztunk. 
De még a Temesvárhoz közeli falvak is 
megteltek. Az orosz harctérre vonultunk el 
egy élelmezési csapattal, jómagam szol-
gálatvezetői beosztásban. Civil kocsikat a 
galíciai Krehovicán kaptunk (Galícia akkor 
az osztrák magyar monarchia területe volt, 
eredetileg lengyel föld, ma orosz és ukrán 
terület miután aljas módon 1939-ben a 
Nagynémet Birodalom és a Szovjet-Orosz 
hadsereg lerohanta Lengyelországot), ló-
val- kocsival, lószerszámmal együtt. A be-
vonultatott kocsisok mind helybeliek voltak, 
egy szót sem tudtak magyarul, jött velük 
ugyan két tolmács, de azok is csak néme-
tül úgy-ahogy tudtak. Lembergtől (lengye-
lül Lwów, oroszosan Lvov, ukránul Lviv, 
középkori magyarul Ilyvó) keletre az orosz 
határ felé vettük az útirányt. 

Gyéren lakott dombos vidéken halad-
tunk rendkívül jól karbantartott szép köves-
úton meneteltünk. Meglátszott rajta, hogy 
kizárólag hadi célra, annak szempontjai 
szerint készült. A fi úk sokat danoltak. Egyik 
éjjel egy nagy erdőn mentünk keresztül s 
megálltunk etetni. Én a csapat hátulján lo-
vagoltam. Csend volt, csak a lovak zörög-
tek, gyönyörű szép csendes nyári éccaka 
volt. Ha egy kissé elhúzódtunk a csapattól 
és fi gyeltünk, távoli mély dörgés hallatszott. 
Vajon mi lehet ez? Kérdezték a legények 
tőlem, hát nem tudjátok, hogy háború van, 
és mi egyre jobban közeledünk a harctér-
hez? Feleltem, és már az orosz bent van 

Galíciában. Egyik másik legényből feltört 
egy-egy mély sóhajtás, s bizony elhallga-
tott a nóta is. 

Mindenki mély gondolatokba merült. 
Pár órai menetelés után egy hágóra ér-
tünk s innet messzire el lehetett látni. Az 
ágyúdörgés most már még erősebben hal-
latszott, s kelet fele nagy tüzeket lehetett 
látni. Égtek a falvak, s néha-néha már ké-
zifegyver ropogást is lehetett hallani. A fi úk 
aggódva kérdezték; őrmester úr megyünk 
még? Természetesen megyünk, az eleje 
megy, mi sem maradhatunk le, csak arra 
vigyázzatok, hogy a civil kocsisok meg ne 
szökjenek. Merthogy az ágyútűz, fegyver-
ropogás azokat is idegesítette. 

Mire megvirradt, elértük azt a vonalat 
ahol már ütközetek is voltak. A felégetett 
falvakból a lakosság elmenekült, néhány 
idősebb embert lehetett látni. Itt-ott teme-
tetlen hullák is voltak. Megálltunk s leadtuk 
az élelmet a rajvonalbeli trénnek. Volt egy 
segélyhely ahol sebesültek is voltak, visz-
szaindulva őket magunkkal vittük. Érdek-
lődésünkre nagyon keveset beszéltek az 
eseményekről. Nagyobb része azt se tudta 
megmondani, hogyan sebesült meg, mert 
oroszt nem is látott. Aztán nap mint nap 
így ment tovább az életünk, már sok min-
dent láttunk, de megszoktuk. A legnagyobb 
ágyúzáskor is ettünk-ittunk, aludtunk. Még 
az sem igen lepett meg bennünket, hogy 
menetelés közben álcák mögül saját tüzér-
ségünk a fejünk felett lőtt át az oroszokra, 
ez azonban már kellemetlen volt, mert az 
orosz tüzérek keresték a mieinket és visz-
szalövöldöztek. Ilyenkor előfordult, hogy 
egy-két lövés mellettünk, közelünkben csa-
pódott be. 

Aztán komoly ütközetek is voltak, sok 
esetben az élelmet át sem tudtuk adni ne-
künk is menekülni kellett. A vezetés is rossz 
volt, mert többször előfordult, hogy éhező 
csapatok közt fuvaroztuk az élelmet, keres-

ve saját csapatunkat, s a végén az élelmet 
elszórtuk. Rokatinnál rendkívül nagy ütkö-
zet volt, aminek az eredménye egy általá-
nos visszavonulás lett.

Egyes hídfőknél valóságos harc alakult 
ki, de nem az ellenséggel, hanem saját csa-
patokkal, hogy ti. ki jusson át elébb a hídon. 
A zsidacsovi hídfőnél állottam, odalovagolt 
mellém két lovas, legénységi köpeny volt 
rajtuk, de észrevettem, hogy egyiknek piros 
lampaszos volt a nadrágja (megj. tehát tá-
bornok volt). A tisztek a hídnál éppen akkor 
kardlapozták egymást az elsőbbségért. A 
tábornok összehúzott szemmel végignézett 
rajtunk és köpött egyet s ezt mondta: „ez 
volt az a hadsereg, ahol bezárták az em-
bert, ha nem volt fényes a gombja”, s ezzel 
lelovagolt a folyópartra s átúsztatott segéd-
tisztjével együtt, pedig a folyó erős sodrású 
volt. 

Ezekben a napokban estem át a tűz-
keresztségen. Este fele két emberemmel 
lovagoltunk az országúton visszafele. 
Rendszertelenül vonult visszafele rengeteg 
katonaság-vegyesen gyalogosok, tüzérek, 
huszárok - én éppen ettem. Tőlük jobbra 
mély mocsaras terület volt. Elébb egy lö-
vés, aztán még több hangzott el s hama-
rosan egész sortüzek zúdultak reánk, nem 
tudtam mi történhetett, mert azt pontosan 
tudtam, hogy az orosz a hátunk megett van 
cirka 30 km-nyire. Az úton nagy zavar lett. 
A gyalogosok lefedezték magukat s lőtték a 
lapályt ahonnan a lövések jöttek. Az egyik 
emberem megsebesült, jajgatott. Semmit 
nem tehettem, mert a lovam elragadott 
a lövések irányába, mivel éppen ettem, a 
kantárszár nem volt a kezemben, nem te-
hettem semmit. Alig ugrott pár métert, ösz-
szerogyott alattam, s én félig alákerültem, a 
jobb lábam teljesen alatta volt. Mindenáron 
ki akartam alóla szabadulni, de nem bír-
tam. Ez volt a szerencsém, mert ha felállok, 
rostává lőnek. A körülöttem lévő nádat úgy 
verték a golyók, mintha jégeső lett volna. 
A nagy zavarban egyszer megszólalt egy 
trombita: „tüzet szüntess!” jelzéssel; saját 
csapat! Kiabálják mindenfele németül és 
magyarul. Én is elkezdtem kiabálni segítsé-
gért, de eredménytelenül. Elájultam! Csak 
arra emlékeztem, hogy süt a nap, a fejem 
felett van valami, nagy nehezen felismer-
tem, hogy egy zsúptető széle. Fel akartam 
állni, de nem tudtam, csupa merő vizes vol-
tam. Odajött egy katona, kérdezte, hogy va-
gyok, mondom rettentően fázok, adott egy 
kis rumot. Hajnalban a 82-es nagyszebeni 
szanitécek húztak ki a döglött lovam alól. 
A lovamat több golyó érte s ez volt a sze-
rencsém, mert így engem fedezett. Tölcsér 
nevű emberem, aki az elejin megsebesült, 
a nagyváradi kórházba került bokalövéssel, 
ott gyomaiaknak elmesélte, hogy látott en-
gem elesni lovastul, így terjedt el halálom 
híre Gyomán!”

Közreadja: Cs. Szabó István

„Egy nyughatatlan cselekvő ember” - Papp Zsigmond önéletrajza VII.
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Befejeződött a bajnokság őszi szezonja a Gyomaendrődi FC labdarúgói 
számára. A szezon elején kitűzött célt, legalább az első tíz csapat közé be-
kerülni sajnos a csapat nem érte el. A november első mérkőzését követő-
en a nagyarányú hazai vereség után az edző, Tóth Ferenc lemondott. Úgy 
gondolta, hogy a kialakult helyzetben ezzel tud a legtöbbet segíteni a csa-
patnak. A felnőtt csapat az irányítása alatt becsületesen helyt állt, ezúton is 
köszönjük a munkáját. A vezetőség a hátralévő három mérkőzésre megbíz-
ta az egyesület két rutinos játékosát, Toldi Balázst és Farkasinszki Lászlót az 
edzői feladatok ellátásával. A bajnokság téli szünetében dönt a vezetőség a 
tavaszi folytatásra az edző személyéről.

A következő számban értékeljük a felnőtt és az ifj úsági csapat őszi sze-
replését.

A lejátszott mérkőzések eredményei:
2011. 10. 29.   Sarkadi Kinizsi LE – Gyomaendrődi FC     2 : 0
                         G.: 
                         Ifi .:   1 : 2    G.: Burai T., Csapó Zs.
A csapat sajnos az előző heti vereségből nem tanulva ismét gyengén 

és erőtlenül kezdett, ami eredményre ezúttal sem vezetett. Mindkét csapat 
egymás hibáiból élt, ami volt bőven. A hazaiak hamarabb tértek magukhoz 
és lassan átvették a játék irányítását, de a gól az Ő játékukban sem volt ben-
ne. Az első félidő utolsó percében azonban egy hihetetlen védelmi hibából 
mégis megszerezte a hazai csapat a vezetést. 

A második félidőben sem tudott többet nyújtani a csapat, teljesen 
veszélytelen támadásokat vezettünk. Az utolsó fél órában megszerezte 
a Sarkad második találatát is, majd helyzetek sorát hagyták ki nyilvánvaló 
gólhelyzetekben. Gyenge mérkőzésen veszélytelenül játszva kapott ki csa-
patunk.

2011. 11. 06.    Gyomaendrődi FC – Kondorosi TE     0 : 5
                          G.: 
                          Ifi .:   2 : 3    G.: Csapó Zs. (2)
A vendég Kondorosi csapat már a mérkőzés elején támadólag lépett fel 

és húsz perc elteltével már kétgólos előnyben voltak. A félidő utolsó perce-
iben szépíthettünk volna, de Kéri rendkívül gyengén elvégzett büntetőjét a 
vendégek kapusa könnyedén hárította. A második félidő elején kissé leült 
a meccs, majd a félidő közepén két perc alatt két gólt szereztek a vendé-
gek, ahol tiszta gólhelyzetre kijátszották a védelmünket mindkét esetben. A 
mérkőzés utolsó percében egy szöglet után ismét gólt kaptunk, így sajnos 
nagyarányú vereség lett a vége. A mérkőzést követően edzőnk, Tóth Ferenc 
lemondott. 

2011. 11. 12.   OH. Rákóczi-Vasas SE – Gyomaendrődi FC    4 : 0
                        G.: 
                        Ifi .:   5 : 2    G.: Csapó Zs. (2)
Az elmúlt heti nagyarányú vereség még benne volt a csapatban, sajnos 

az új edzőpárosnak sem sikerült a csapatot helyrerakni, hiszen Orosházán is 
sima vereségbe futott bele csapatunk. Az első negyed órában még jól tar-
tottuk magunkat, de ezt követően tizenöt perc alatt három gólt kaptunk. A 
védelmünk súlyos egyéni hibákat követett el, amit a hazaiak könyörtelenül 
kihasználtak. A szünetben sikerült felrázni a csapatot, a második félidőben 
valamelyest rendeztük sorainkat, de ez is csak egy szoros második játékrész-
hez volt elég. A félidő végén azonban újabb gólt kaptunk, ami ismételten 
nagyarányú vereséghez vezetett. Sorozatban harmadik mérkőzésünkön 
nem sikerült gólt szereznie a csapatnak. 

2011. 11. 19.    Gyomaendrődi FC – Bcs. Jamina SE     2 : 3
                          G.: Toldi B. (2)
                          Ifi .:   1 : 1    G.: Csapó Zs. 
Gyors gólváltással indult a mérkőzés, a tízedik percben már 1:1 volt az 

eredmény. 
Izgalmas, élvezetes játék alakult ki, egyenrangú ellenfelei voltunk az 

igen jó erőkből álló vendégeknek. A félidő negyvenedik percében ismét ve-
zetést szereztek a vendégek, de három percen belül egyenlíteni tudtunk, így 
igazságos döntetlennel zárult az első félidő. A második félidőben már he-
lyén voltak a védelmek, de továbbra is jó iramú színvonalas mérkőzés folyt a 
pályán. A félidő közepén harmadjára is vezetést szereztek a vendégek, de a 
hazaiak nem adták fel, küzdöttek az egyenlítésért. 

Az utolsó percekben ez szinte be is következett, egy bal oldali beadás 
után az érkező Kurucz fejelt kapura, amit a vendégek kapusa jóval a vonal 
mögül húzott vissza a mezőnybe,  de a támadásról messze lemaradó játék-
vezető és az asszisztens nem adta meg a nyilvánvaló gólt. A mérkőzés parázs 
hangulatban ért végett. Fájó dolog ez, amikor csapatunk végre jól játszik, 
és egy, a tabellán elől tartózkodó együttes ellen ilyen körülmé-
nyek között kap ki. A döntetlent megérdemelte volna az igen 
jól játszó, küzdő csapatunk.

Véget ért az őszi szezon a labdarúgóknál

A tanyai iskola
Nagy-nagy hatalmas síkvidék, nyáron rengő búza- és kukoricatáb-

lákkal, ősszel fekete barázdákkal, télen havas sáros utakkal, kietlenség-
gel, tavasszal ismét gyönyörű zöld vetésekkel: ez a tanya.

A tanyavidék tele van tűzdelve apró fehér házikókkal, tanyákkal 
itt-ott nagyobb darab földön sok épületből álló majorral. De a sok-sok 
fehér tanyaház közt van egy-egy útkeresztezésnél egy nagyobb szebb 
épület is ez a TANYAI ISKOLA.

A tanyai iskolában nagy darab földről jönnek össze a gyerekek. 
Ebben az iskolában együtt tanul fi ú és leánygyermek. Egy teremben 
van mind a hat osztály. Míg egyik osztály a tanító bácsival tanul, addig 
a többi fi gyel, vagy csendes munkát végez. Az ügyes tanyai gyerek a 
fi gyeléssel a nagyobbaktól is sokat megjegyez magának. Így nagyobb 
korában könnyebben halad. 

De a tanyai iskola vasárnap templom is. Itt jönnek össze a felnőttek 
Istenhez imádkozni. Néha a szülő is itt gyűlnek össze tanácskozásra. 
A leventéket is itt tanítja a tanító Úr. Ünnepély előadás is van a tanyai 
iskolában.

Sok mindenre használják tehát a tanyai iskolát. Mégis annak igazi 
gondos gazdái a mindennapos iskolás gyerekek. Félve őrködnek ők a 
tanyai iskola udvarának tantermének rendjén. Szemetet, rendetlensé-
get nem tűrnek meg, hisz a tanyán nincs iskolaszolga. Aki gyermek-
korában az iskolában megszokja a rendet, az felnőtt korában is meg-
kívánja, hogy a szénaboglya, szalmakazal, az udvar, a mellékhelyiség 
környéke rendben legyen. 

A tanyai gyerek az iskolában sokat tanul. Az írás, olvasás, számolá-
son kívül a gazdálkodásból is sokat tanul, de itt tanulja az istenfélelmet, 
a felnőttek tiszteletét és az édes magyar haza szeretetét is.

Becsüljétek meg tehát a TANYAI ISKOLÁT!

Alt Jánosné Salamon Terézia  ny. tanítónő

2011. 11. 26.     Füzesgyarmati SK – Gyomaendrődi FC     1 : 1
                             G.: Molnár T.
                             Ifi .:   5 : 1    G.: Számel P.
Zord, hideg időjárás fogadta a csapatokat az ősz utolsó bajnoki mér-

kőzésén. Mindkét csapat támadólag lépett fel, helyzeteket dolgoztak ki, de 
a védelmek is jól állták a rohamokat mindkét oldalon. A hazaiak közelebb  

álltak a gól eléréséhez, hiszen két alkalommal is a kapufát találták el, de 
gól egyik oldalon sem született az első félidőben. A második félidőben is 

becsületesen gyűrte egymást a két csapat, helyzetek itt is ott is megterem-
tődtek. A félidő közepén aztán a hazaiak megszerezték a vezetést, de nem 
örülhettek sokáig, mert rövid időn belül sikerült az egyenlítés. Ezt követően 
mindkét oldalon maradtak ki helyzetek, de újabb gólt már egyik csapatnak 
sem sikerült szerezni, így igazságos döntetlen eredmény született. Hosszú 
idő után szerzett végre pontot a gyomaendrődi csapat.

Az újság minden kedves olvasójának és a sportbarátoknak Kelle-
mes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Gyomaendrődi FC vezetősé-
ge és valamennyi sportolója.

Fülöp Zoltán
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Olvasóink írják...
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Kedves „Városunk újság ” Szerkesztősége!
Tisztelt Iványi Atya!

Szeretnék egy érdekes és kedves történetet megosztani Önnel és 
gyomaendrődi olvasóimmal, akik a Városunk újságot olvassák.

Én - mint már korábban írtam - endrődi vagyok, 16 évesen elkerül-
tem a jobb megélhetés reményében szüleim rokonaihoz Vecsésre, ahol 
tanultam, dolgoztam, férjhez mentem, családot alapítva letelepedtem. 
46 éve élünk boldog békességben, szeretetben családommal.

Van Vecsésen a lakásunkhoz közel egy csodálatos cukrászda, Ka-
ramell néven minden fi nomsággal, mi szem szájnak ingere. Gyakran 
betértem vásárolni süteményeket, mert olyan különlegességeket más-
hol nem lehet kapni. Soha sem fi gyeltem fel a tulajdonos névtáblájára. 
A minap mentem és felnéztem az üzlet homlokzatára, szembetűnt a 
Hanyecz név, beszélgetni kezdtem az eladó hölggyel, közben a korább-
ról ismert tulajdonosnő is kijött az üzletbe. 

Megkérdeztem, hogy hová valósiak, mert a Hanyecz név Vecsésen 
nem jellemző. Kedvesen válaszolt, hogy Gyomaendrődiek, no több 
sem kellett nekem, nagyon megörültem, és beszélgetésbe kezdtünk.

Elmesélte, hogy Ő Timár Erzsébet a gyomai kocsmárosék lánya, a 
férje Hanyecz László endrődi, gazdálkodók voltak a szülei. Az ötvenes 
évek vége, hatvanas évek elején autóbuszsofőr volt a MÁVAUT buszon, 
ami Gyoma-Endrőd között vitte-hozta az utasokat. 

Nagy örömmel mondtam, hogy én azzal a busszal jártam iskolá-
ba… Milyen kicsi a világ, majd nagyon sok közös emlék, élmény fel-
idézése következett!

Csodaszép a Hanyecz család életútja, példaértékű – azt hiszem – az 
egész család összetartó. Közös erővel alakították ki a saját és gyerme-
keik életét a szüleik segítségével. Lányuk híres cukrász, az unokájuk is 
anyja nyomdokaiban haladva ezt a szép pályát választotta. Ők már 54 
éves házasok, 1961-ben költöztek ide.

Művészi színvonalú sütemény-költeményeket készítenek, minden-
ki megelégedésére.

Nagyon boldoggá tett, hogy bármerre jártam életem során, mindig 
találkoztam földieimmel, akik mind tisztességgel megállták a helyüket 
az életben, bárhová is vetette őket a sors. Azt gondolom, hogy a szü-
lővárosunknak van egy különleges légköre, az emberek tisztességesek, 
becsületesek, istenhívő nevelést kaptak, ami egész életünkre kihatott.

Büszke vagyok rá, hogy endrődi lehetek.
Vecsésen itthon vagyunk, de Gyomaendrődre haza megyünk, hi-

szen onnan erednek a gyökereink…
Tisztelettel üdvözlöm: Benkéné Török Mária

Hölgyeim Uraim! Tisztelt Jelenlévők!

Az iskolák iránt érzett ragaszkodás, hála és tisztelet hozta létre ezt 
az alkotást, emlékoszlopot, nem kevés anyagi adakozás által, hogy em-
lékeztessen mindenkit arra, hogy volt egyszer iskolánkban gazdag te-
rület: Ugar, Polyákhalom, Décspáskum, Csáki -féle, Szarvasúti, Szent 
Imre.

Köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik önzetlen segítsé-
geikkel támogatták a nemes gondolat érdemben való megvalósítását. 
A város vezetőin kívül Alt Jánosnénak, Pésó Illés Bélánénak, Jakus Im-
rénének, s még sokan másoknak.

Az iskolánkban nemzedékek sora nőtt fel s lettek a néphez hű ha-
zafi ak. Megtanultak féltőn szeretni itt a szülőföldet és hősi népét. Szí-
vünkbe vésték mostoha sorsát, s dicső elődöknek példaképét. Tanultak 
lelkesedni a jóért, küzdeni a szebb és jobb életért.

A tanyai iskolákban dolgozó pedagógusokról (tanítók, tanárokról) 
írja Ferenczi István:

„A tanyai tanító pásztortűz: világít, melegít, irányt mutat.”
1963-óta ismertem őket, és hivatástudattal tettük azt, amit el-

vártak tőlünk. Pésó Illés Béláné Fekécs Irma, Bacsa Vendelné Hajdú 
Ilona, Czibulka József, Alt Jánosné Salamon Teréz, Tímár Sándor, 
Klinghammer László, Hornok Lajos, Baracsok Mária, Martinák Im-
réné Pintér Ilona, Donnák Jánosné Mikó Anna, Mojzes Katalin, Gácsi 
László, Fagyas Mátyás, Tímár Imréné Kádár Márta, Soczó Bálintné 
Hegedűs Margit, Giricz Vendelné Hornok Irma, Izsó Róza, Janurik 
Judit, Varjú József.

Sajnos már néhányan örökre elmentek közülünk:
Czibulka József, Klinghammer László, Hornok Lajos, Martinák 

Imréné, Fagyas Mátyás.
Nyugodjanak békében!
Őrizze emléküket ez az emlékoszlop, nevüket, munkájukat a hű 

emlékezet!
A világban, hazánkban is különböző folyamatok zajlottak le és 

sajnos még ma is zajlik a demográfi ai hullám, melynek következmé-
nye, hogy csökken az utánpótlás. Hazánk lakossága fogy. Kedvezőtlen 
helyzet.

A statisztika hűen igazolja ez volt iskolánk helyzetében is:
1959-ben 297 tanuló, 1960-ban 277, 1965-ben 214, 1967-ben 165, 

1969-ben 153, 1970-ben 141, 1972-ben 109.
1974-ben községünkben befejeződik a körzetesítés. Megtörtént 

az iskolák összevonása. Felépült a diákotthon, majd az új iskola a li-
getben. Megvalósult a 100%-os szakrendszerű és kabinet rendszerű 
oktatás. Minden pedagógus munkahelyet, állást kapott. Célunk és 
feladatunk volt a fl uktuáció-mentes, ütőképes tantestület létrehozása. 
Munkánkat siker koronázta.

Végül azokhoz szólok, akik az iskolák tanulói voltak, akik jelen 
vannak, akik tiszteletüket tették: az öreg fi úkhoz, az idős diákokhoz. 
Az emlékoszlop újabb avatása egyben találkozó is. Öreg fi úk lévén 
sokszor gondolunk a múltra. S vajon múltunkban melyik kor gazda-
gabb benyomásokban, élményekben, mint a diákkor!?

Ha a találkozó élményekben gazdag és szeretetből fakad, otthonos-
sá válik. Akkor érdemessé válik.

Minden ember, minden város, minden nemzet annyit ér, amennyi 
igaz értéket tud teremteni, megalkotni. Szálljunk magunkba! Neveljük 
magunkat, polgártársainkat arra, hogy a köz érdekében le kell mon-
danunk a magunk önző érdekeiről. Le kell vetkőznünk a gyűlölködés, 
viszálykodás szellemét. Félre kell tennünk a kicsinyes szempontokat, 
személyi ellenszenveket, s egymást megbecsülve, kart karba öltve, vál-
lat vállhoz vetve egy akarattal kell törekednünk városunk közjólété-
nek, boldogságának előbb vitelére.

Köszönöm fi gyelmüket, türelmüket!
Gyomaendrőd, 2011. szept. 24.                   Giricz Vendel

Áldott, békés, boldog karácsonyt kíván! 
Az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány!
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Iskolagyűlés 

Ünnepi műsor keretében emlékeztek meg a tanulók az 1956-
os eseményekről. Az irodalom szakkörösök, énekkarosok korabeli 
dokumentumokból idézve, versekkel, dalokkal emlékeztek a for-
radalmárokra. 

A műsor után Farkas Zoltánné igazgatónő értékelte az elmúlt 
időszakot. Megköszönte a gyerekek részvételét a hulladékgyűj-
tésben, akik közel négyszázezer forint értékű újra felhasználha-
tó anyagot gyűjtöttek. Kiemelte a különböző versenyeken elért 
eredményeket és megdicsérte a résztvevőket. 

Versenyek

A Bolyai Matematika Csapatversenyre 48 gyerek utazott el 
Szarvasra. Közülük a „Nekem 8” csapat megyei ötödik helyezést 
ért el. Tagjai: Biró Adrienn, Forgács Genovéva, Korsós Vivien és 
Szerető József 8. a osztályosok.

Harmadik alkalommal került megrendezésre az Angol-ameri-
kai országismereti vetélkedő Sarkadon. A háromfős csapatnak az 
első fordulóban egy angol nyelvű országot kellett bemutatni. A 
második fordulóban az angol nyelvterület kultúrája és történel-
me volt a téma. Végül a második helyezettek díját vehette át Biró 
Adrienn, Gonda Bettina és Korsós Vivien. 

A Takarékossági Világnap alkalmából meghirdetett Gyoma-
endrődhöz kapcsolódó esszépályázaton második helyezést ért el 
Vaszkó Ágnes 5. b és Vári Edina 8. a osztályos tanuló.

A rajzpályázaton első lett Meszlényi Jázmin 1. b és Forgács Ge-
novéva 8. a osztályos, második helyezést ért el Nemes Ágota 3.c, 
Gonda Bettina 8. a és harmadik helyen értékelték Mester Lilla 1. b 
valamint Kulik Adrienn 7. b osztályos tanulót. Az Endrőd és Vidé-
ke Takarékszövetkezet értékes díjakkal jutalmazta a nyerteseket.

Kirándulások

A harmadik évfolyamosok Szarvason az Arborétumban fi -
gyelték meg az őszi fák, bokrok gyönyörű színeit, Megnézték a 
Víziszínpadot és a gyaloghídon is átsétáltak. 

A 8. a-sok tartalmas napot töltöttek el Budapesten november 
18-án. 

A Természettudományi Múzeumban épp akkor nyitották meg 
az Eltűnt világok – A dinoszauruszok kora Magyarországon című 
kiállítást. A megnyitón részt vett Süsü és hangja, Bodrogi Gyula 
színművész is. A Láthatatlan kiállításon megtapasztalhatták a vak 
és látássérült emberek életét. Megilletődve jöttek ki újra a fény-
re. A Planetáriumban a Tudományok délutánjának keretében két 
előadást is megnéztek, ismerkedtek a távcsövekkel, űrkutatási 
eszközökkel.

Tátika

Az őszi szünet óta minden nap próbáltak az osztályok a ha-
gyományos Tátikára. A kezdésre zsúfolásig megtelt az iskola tor-
naterme. Szülők, rokonok, társak voltak kíváncsiak az előadókra. 
Magyar és külföldi slágerek hangzottak el, igazi fesztiváli hangu-
lat volt.

Nagy sikert arattak a 4. b-sek Hofi -Koós Macska-duettjével és 
a Hungáriaként fellépő 5. b-sek a Csavard fel a szőnyeget! című 
dallal. 

Interaktív angolóra

November 9-én bemutató angolórát tartott az ötödik és hato-
dik osztályosok számára Mészáros István Gyula, az Oxford kiadó 
területi képviselője. A rendhagyó órákon a Project tankönyvhöz 
tartozó digitális tananyagokkal ismerkedhettek meg.

Az iTools segítségével a gyerekek játékos feladatokat oldottak 
meg az interaktív táblán, dalt tanultak, és egy rövid kisfi lm segít-
ségével betekintést nyerhettek a brit iskolai életbe. 

Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak 
az iskola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu 

Csavard fel a szőnyeget a Tátikán

Iskolai ünnepség 1956 tiszteletére Macska-duett a 4. b-sek előadásában



VÁROSUNK2011. december 15

OMART Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
5500. Gyomaendrőd, Dobó István u. 9.
Adószám: 18394946-2-04.

2010. évi Közhasznossági jelentés

Az  Egyesület a Pk. 60.046/2009-es számon, 2818-es tételszámon 2009. má-
jus 20-án a Békés Megyei Bíróságon került bejegyzésre.

Az egyesület tevékenysége:
 - Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása
 - Bemutatkozási lehetőség megtemetése helyi és elszármazott a település-

hez kötődő alkotóknak, művészeknek bármilyen művészeti ágban
 - Kulturális, ismeretterjesztő és képességfejlesztő programok szervezése 
 - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 - Fiatalok olvasóvá nevelése és általános emberi értékek közvetítése

Szöveges beszámoló a 2010. évi közhasznú tevékenységről
Az egyesület valamennyi kiadása az alapító okiratban meghatározott célok 

megvalósításának érdekében merült fel.
Az egyesület 2010. évben 4 alkalommal szervezett kiállítást Darvas Tibor, 

Farkasinszki Györgyné, Novák Hanga, Kondor Nóra, Lövei Zsófi a, és Gyányi Réka 
munkáiból, 5 alkalommal tartott kulturális estet Szilágyi Ferenc, Valuska Sára, 
Koloh Elek kötet bemutatója, a Bárka folyóirat irodalmi estje, Kiszely Zoltán és 
Merényi Nicolette Versbolt-

-zenebolt című műsora
Az egyesület vezetősége 5 alkalommal ülésezett, ahol a vezetőségi tagok 

megvitatták az éves beszámolót és a következő időszak munkatervét és költség-
vetését, megvitatta a 2009-ben végzett munkát, felajánlást fogadott el.

Az egyesület 2 alkalommal tartott közgyűlést, ahol a tagság megvitatta és 
jóváhagyta az éves beszámolót a következő évi költségvetés tervezetét, döntött 
a pénzeszközök gyűjtésének és felhasználásának módjáról.

Az Egyesület 2010. évben közületektől támogatás nem kapott. A Gyoma-
endrődi Önkormányzattól 100 eFt támogatást kapott a Tűzmenedék együttes 
fellépéseinek fi nanszírozására. Magánszemélyektől 10 eFt  támogatást  kapott 
működési költségek fi nanszírozására.

Az egyesület 2010. évben a központi költségvetésből és annak alrendszerei-
től támogatást nem kért és nem is kapott.

Az egyesület tisztségviselői tevékenységüket önkéntes munkában végzik, 
ezért díjazásban nem részesülnek.

Gyomaendrőd, 2011. május 02. 
Molnár Albert elnök

Egyszerűsített éves beszámoló 2010. év
ezer forint

Sorsz. Megenevezés 2009 2010
1 Befektetett eszközök 0 0
2      Immateriális javah 0 0
3      Tárgyi eszközök 0 0
4      Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
5 Forgóeszközök 21 26
6      Készletek 0 0
7      Követelések 0 0
8      Értékpapírok 0 0
9      Pénzeszközök 21 26

10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 21 26
11 Saját tőke 21 26
12      Induló tőke / jegyzett tőke 0 0
13      Tőkeváltozás / eredmény 0 21
14      Lekötött tartalék 0 0
15      Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 21 5
16      Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0
17 Tartalék 0 0
18 Céltartalékok 0 0
19 Kötelezettségek 0 0
20      Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
21      Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0
22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 21 26

Saját tőke összesen 0
Induló tőke 0 21 21
Tőkeváltozás 21 5 -16
 / a tőkeváltozásra ható tényezők
a tevékenység előző évi eredménye 21
Tárgy évi eredmény 21 5 -16
  / eredményre ható tényezők
a) működésre kapott támogatások 110 110
b) egyéb bevételek 36 34 -2
c) működési költségek 15 139 124

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
ezer forint

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás
összege

Önkormányzati Támogatások 100

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Tűzmenedék 
Együttes 100
fellépései

Magánszemélyek által nyújtott támogatások 10
Magánszemélyek Működési költségek 10

(irodaszerek, 
nyomtatványok)

Közületek által nyújtott támogatások 0

0

Cukorbetegek Gyomaendrődi Klubja
2010. évi közhasznúsági jelentése

BEVÉTELEK: 66 000 FtTagdíj
75 000 FtTombola
50 000 Ft„Civil” alapból elnyert támogatás
34 579 FtAPEH felajánlott 1%
12 762 FtKamat

Összesen: 238 341 Ft

KIADÁSOK: 2 000 FtMACOSZ tagdíj
32 080 FtDiabetes, Hypertonia előfi zetés, szakkönyv

2 870 FtPosta költség
10 900 FtTerembér
50 000 FtKirándulás
56 000 FtEbéd, diétás tanácsadással összekötve

8 000 FtOktatás
3 365 FtElemcsere, ajándék
2 280 FtSírcsokor
5 150 Ft Irodaszer, tombola tömb

14 625 FtKarácsonyi ajándék
Összesen: 187 270 Ft
                  
Maradvány 2009-ról: 242 545 Ft
Bevétel 238 341 Ft
Kiadás 187 270 Ft
Egyenleg 293 616 Ft 

azaz Kettőszázkilencvenháromezer-hatszáztizenhat 0/100 fo-
rint. Ebből számlán 268 306 Ft, pénztárban 25 310 Ft.

2010-ben is az alapszabályunknak megfelelően folytattuk tevé-
kenységünket. A cukorbetegséggel kapcsolatos előadásokat tartottunk, 
dietetikus segítségével készítettünk ételeket. Részt vettünk rendezvé-
nyeken, Ópusztaszer nevezetességeivel ismerkedtünk. A felajánlott 
1%-ot működésre költöttük, tartalékot nem képeztünk belőle. Az ön-
kormányzati támogatást az ópusztaszeri kirándulás útiköltségre fordí-
tottuk.

A beszámolót és a jelentést a közgyűlés 2011. március 10-én fo-
gadta el.

Köszönjük a támogatásukat.
Gellainé Tuboly Zsuzsanna klubvezető

Karácsony II.
Írta:  Benke Mária

Angyal suhant át az égen,
s üzenetet hozott:
Ember tedd szebbé,
jobbá a holnapot!

Az esthajnal csillag
fényesen ragyogott,
Karácsony hajnalán
utat mutatott.

A ragyogó csillagot
néztem az égen
s kívántam, mindenhol
a szeretet lángja égjen!

V. 2010. november 8.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Őszi tantestületi kirándulás

2011. október 21-én a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanári kara 
a Bibó István Általános Iskolába látogatott, Őr településre, amely Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében található.  

A kölcsönös együttműködési megállapodás a halmozottan hátrá-
nyos gyerekek integrált nevelése érdekében jött létre. A tantestületek 
találkozója során tapasztalatcserére, ismeretek bővítésére, jó gyakorlatok 
átadása, átvételére, valamint baráti beszélgetésre került sor.  A nevelők 
megtekintették az iskolát és óvodát, bepillantást kaptak az őri kollégák 
oktató-nevelő munkájába.

A délutáni útvonalat Nyírbátor felé vették a pedagógusok, ahol a Har-
di Csárdában elfogyasztották a fi nom ebédet. Ezután a nevezetes Bátho-
ri kastélyt és a református templomot nézték meg, majd Máriapócson a 
görögkatolikus templomba is betértek. 

Gyomaendrőd ismerős tájai már esti fényben köszöntötte a kirándu-
lókat.

„Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, 
miért tartod karjaidat béna lustaságban.” (Taitosz)

A Kis Bálint Általános Isko-
la és Óvoda Egészségnapja 
nagy hagyománynak és nép-
szerűségnek örvend a szülők, 
diákok, tanárok körében egy-
aránt.

Dr. Katona Piroska gyer-
mekorvos és Gálné Juhos Éva 
kolléganő szervezésében a 
következő érdekes és tanulsá-
gos az egészséges életmóddal 
kapcsolatos előadások, tevé-
kenységek zajlottak az intéz-
ményben.

Szülők részére vérnyo-
mást és testsúlyt mért az is-
kolavédőnő, a doktornő pedig 
a rejtőzködő kórról, a lisztér-
zékenységről beszélt. Kisebb 
diákjaink az Erzsébet ligetben 
sétáltak „egészségükért”, míg 
a nagyobbak elsősegélynyúj-
tásban, újraélesztésben része-
sültek szakavatott asszisztens 
és mentőápoló segítségével. 
Természetesen a gyerekek 

maguk is kipróbálhatták ügyességüket, bátorságukat, amikor bekötözték 
egymás kezét vagy éppen szakszerűen nevezték meg a tűzoltóautó fel-
szereléseit. A közlekedés szabályaira és veszélyeire hívta fel a fi gyelmet 
Látkóczki László iskolarendőr, végezetül a nap feszültségét tánccal vezet-
ték le a diákok, Kádár Magdolna védőnő vezetésével, de csak az egészsé-
ges ételek elfogyasztása után, amelyeket az osztályok közösen készítettek 
el. Az idei év mottója: „a teljes kiőrlésű gabonák előnyben részesítése a 
receptek között barangolva.”

Bemutató órák az interaktív tábla sokoldalú felhasználásáról

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2011 novemberében bemutató 
órákon mutatta be a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megnyert 
pályázat keretében kapott informatikai eszközök sokszínű használatát.

Az intézmény az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyoma-
endrőd Város Önkormányzata által fenntartott iskolákban” című projekt 
keretében a Fő úti és a Hősök úti épületegységben iskolai asztali számító-
gépeket, interaktív prezentációs eszközöket (interaktív tábla, notebook, 
projektor) helyezhetett el a tantermekben.

A bemutató órákon a pedagógusok, szülők és érdeklődők egyaránt 
megtapasztalhatták mindezen eszközöknek az oktatás, nevelés folyama-
tára gyakorolt pozitív hatását.

Mi is az interaktív tábla?
Az interaktív tábla olyan eszköz, amely egy szoftver segítségével kap-

csolja össze a táblát egy számítógéppel (és projektorral) úgy, hogy annak 
vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak hát-
tértárolóra menthetővé válnak. Tehát képzeljük el a táblát úgy, mint egy 
hatalmas érintőképernyőt, amelyet az utolsó padban ülő diák is jól lát.

Az alsó diákoknál Orbán Józsefné az 1.a osztályban irodalom óra ke-
retében, Hornokné Lapatinszki Gizella a 2.c osztályban környezetisme-
ret órán, felsőben pedig Uhrin Attiláné a 8.b osztályban földrajz órán és 
Dinya Lívia az 5.b osztályban történelem órán mutatta be az interaktív 
tábla sokféle felhasználási lehetőségeit. A táblákkal olyan komplex ta-
nulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet 
és multimédiás CD-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és a 
pedagógus kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következ-
het be. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva tanulva sajátíthatták el a 
tananyagokat.

A látogatók megtapasztalhatták azt is, hogy az interaktív tábla hasz-
nálatával a tanórák szórakoztatóbbak lettek, a diákok és pedagógusok 
egyaránt motiváltabbakká, az órák frontálissága együttműködővé vált. A 
tanulók érdeklődése megnőtt, a felhasználási utasításokat gyorsan meg-
tanulták. Többet mozoghattak az órán, aktívabbak voltak.
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Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves Barátaim!

Amikor tudomást szereztem róla, hogy Gyomaendrőd díszpol-
gára leszek, olyan felindulás vett rajtam erőt, amire nehéz szavakat 
találni. Ma sem tudom, mi volt erősebb bennem, a meghatottság 
vagy a meglepődés. Hiszen itt, a Szarvasvégben születtem, Endrő-
dön, az Andrássy út 28-ban (ma Blaha Lujza utca), és nem szabad 
elfelejtenem, micsoda utat kellett bejárnom attól az októberi naptól 
fogva egy másik októberen át a mostani októberig.

Nem számítottam rá, hogy díszpolgár leszek. Ilyen nagy alkal-
makkor az ember elgondolkodik a sorsa találós kérdésein: miért ép-
pen itt születtem, mi minden köt ide, mit jelent a szülőföld.

Anyai családom régen itt él, illetve a család itt élt sokáig; első 
okiratunk 1842-ből való. Az emlékeim és a barátaim kötnek ide. 
Arra pedig, hogy mit jelent a szülőföld, Londonban döbbentem rá, 
1968-ban. 

A Magyar Rádió munkatársaként érkeztem Angliába, kultu-
rális riporterként; vendéglátóm az Angol Rádió, a BBC. Tél volt, 
december vége, csillogó köd az utcákon. Életem első nyugati útja; 
szorongtam. Az angol kollégák nem voltak nagyon szívélyesek. 
Megismétlem a dátumot: 1968. A magyar csapatok, négy másik 
ország hadseregével együtt, abban az évben vonultak be Csehszlo-
vákiába, hogy leverjék a forradalmat.

EGY DÍSZPOLGÁR VALLOMÁSA

Szégyenteljes érzés volt. A BBC ott tört borsot az orrom alá, 
ahol tudott. Bevittek a stúdióba, Ezra Pound amerikai költő verseit 
hallgattuk; a versekből egy szót sem értettem. Később tudtam meg, 
hogy Pound verseit az angolok és az amerikaiak is csak lábjegy-
zetek segítségével értik. Elvittek vacsorázni, birkabordát rendeltek, 
amin nem volt semmi hús. Meghívtak ebédre, a zöldborsófőzeléket 
kifordított villára lapátolták, és mindenki rámeredt az én villámra, 
amelyről folyton lepergett a zöldborsó. Íme, a barbár Kelet, ez volt 
az arcukra írva.

Nem szabad hagyni, hogy az alsóbbrendűségi érzés eluralkod-
jon az emberen, gondoltam, borzongva az Oxford Street párájában. 
Kell, hogy legyen kiút ebből is. És akkor jött, váratlanul, a segítsé-
gemre Endrőd. Ahogy fölnéztem az utca magasába, a pompázatos 
karácsonyi kivilágításba, láttam, hogy Gáspár, Menyhért és Boldi-
zsár színes villanykörtékből kirakott alakja ott leng a csillogó köd-
ben, mintha engem kísérne. De hát ez itt egy darab Közép-Európa! 
Nem az én hagyományom, de az én kultúrám! A mi házunkba 
is eljöttek a betlehemesek, Endrődön, az Andrássy út 28-ba, a há-
rom királyok, a pásztorok, az angyalok, a jászollal, kántáltak azon 
az utolérhetetlen nyelven, ahogy csak itt beszélnek az emberek, és 
nagyanyánk narancsot adott a kis beöltözött gyerekeknek – a jelene-
tet föl is idézi valaki az Endrődi Füzetek egyikében.

A házunkban égett a gyertya a nyolckarú gyertyatartóban, a 
kapu nyitva volt, és nagyanyánk és a felejthetetlen Giricz Margit 
süteménnyel kínált mindenkit, aki a hóesésben arra járt.

Megbékéltem Londonnal, és ezt a békességet Endrődnek kö-
szönhetem. 

Barátaim, nem akarok idillt festeni a valóságra, mindnyájunkkal 
történtek tragédiák, nem lehet őket kisebbíteni. De látni kell a jó 
pillanatokat, látni kell őket is, másképp az ember utat téveszt.

Köszönöm Endrődnek, most már Gyomaendrődnek, hogy a 
szülőföldemnek mondhatom; hogy kisugárzik az életemre; hogy a 
város a barátságába fogadott, és immár olyan nagy művészek és tu-
dósok nyomába léphetek, mint Rózsahegyi Kálmán, Határ Győző, 
Kállai Ferenc és Szilágyi Ferenc.  

Köszönöm a díszpolgárságot!

Budapest – Gyomaendrőd, 2011. október
Gergely Ágnes

 A Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány a 
személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alap-
ján a magánszemélyek felajánlásából 2011. évben 5 236 Ft támo-
gatást kapott. A támogatás összege az alapító okiratban foglal-
taknak megfelelően az alapítvány tőkéjét növeli. A tőke kamatát 
az endrődi születésű, hátrányos helyzetű gyermekek továbbta-
nulásának támogatására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támo-
gatásukat! Adószámunk: 19062255-1-04.

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma nevében: 
Farkas Zoltánné kuratórium elnöke

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a személyi jö-
vedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a ma-
gánszemélyek felajánlásából 2011. évben 140 035 Ft támogatást 
kapott. A támogatás összegét az alapító okiratban foglaltaknak 
megfelelően a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tehetséges 
diákjai tudásának fejlesztésére, valamint a rászoruló diákok tá-
mogatására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támo-
gatásukat! Adószámunk: 18390162-1-04.

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma nevében: 
Farkas Zoltánné kuratórium elnöke
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November
Káposztalé leves 

Másfél kiló húsos disznócsontot 2,5 liter víz és 2 liter savanyú káposzta levében felteszünk 
főni. (Sót nem kell most rakni, mert a káposztalében van.) Rakunk bele 6-8 sárgarépát, 
3 fehérrépát három centis vékony csíkokra vágva, egy zellert, három fej vöröshagymát 
apróra vágva. Fűszertartóban (teatojásban) teszünk bele 1-1 csapott teáskanál mustár-
magot, koriandert, egészköményt és egész borsot. Teszünk bele 3 babérlevelet is. Amikor 
már jól forr, kislángon rotyogtatjuk. (Ha túl sok a zsírja, ekkor lemerhetünk belőle.) Köz-
ben kolbászhúsból (vagdalt hús, só, bors, fokhagyma, paprika) kis diónyi gombócokat 
formázunk és serpenyőben világos pirosra sütjük. Amikor a levesben minden megfőtt, 
beletesszük a gombócokat és 1 deciliter rizst. Kb. még egy negyed óráig rotyogtatjuk. Ek-
kor ellenőrizzük a sósságát. Lehet azonnal fogyasztani, de jót tesz neki az újra melegítés 
is (mint minden káposztás ételnek, hadd érjenek össze az ízek), tehát tálalhatjuk egy-két 
nap múlva is.            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!

 DINYA LAJOSNÉ SZMOLA MARGIT, 
aki Hunyán élt, 80 éves korában az Égi Ha-
zába költözött. Gyászolja: lánya, veje, uno-
kái és a rokonság

ÖZV. MAKKAI ALBERTNÉ HOR-
NOK KRISZTINA volt hunyai lakos, nov-
ember 5-én 85 éves korában az Égi Ha-
zába költözött. Temetése Endrődön volt. 
Gyászolja: Lánya, lányunokája, unokaveje, 
dédunokája és elhunyt testvére gyermekei

G. (gépész) TÍMÁR LAJOS, volt End-
rőd vásártéri lakos, aki az utóbbi időben 
Szeged-Tápén lakott, november 8-án 88 
évesen elhunyt. Temetése november 21-én 
volt Tápén. Gyászolja: neje, gyermekei, me-
nyei, unokái, dédunokái, rokonai, barátai

ZANYÍK GÉZÁNÉ DÓGI MÁRIA 
endrődi lakos 62 éves korában visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Gyászolja családja

ÖZV. ZÁRDAI BERTALANNÉ 
GUBUCZ LENKE újkígyósi lakos 80 éves 
korában megtért Teremtőjéhez. Temetése 
Endrődön volt. Gyászolják rokonai

P. UGRIN BÉLA SJ. endrődi jezsuita 
atya, 2011. szeptember 25-én hajnali fél 
kettőkor a hamiltoni Szent Erzsébet Villá-
ban, a szobájában, érte imádkozó emberek 
jelenlétében visszaadta lelkét Égi Urának. 
Gyászolják rendtársai, az amerikai magyar 
hívek és az endrődiek

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik édesapám Hanyecz 
Máté temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot hoztak, osztoztak fájdalmunk-
ban. Lánya és családja

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Özv. Makkai Albertné temeté-
sén megjelentek és részvétnyilvánításukkal 
fájdalmunkat enyhíteni próbálták. Lánya 
és családja

„Hangod elszállt, szemed lezárult
fájó beteg szíved nem dobog már
Itt hagytál bennünket drága Édesanyám.
Örök álmodat őrizze béke és nyugalom 
Szívünkben élni fogsz, mert szeretünk nagyon.”
„Küzdöttél, de már nem bíztál, hát így 
búcsúzni sem tudtál, de a szívünkben
míg élünk, örökké élni fogsz.
Hisz csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

†
„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 takarí-
tását, karbantartását támogathatjuk ado-
mányok felajánlásával:

Készpénzbefi zetés az endrődi plébáni-
án hivatali időben (munkanapokon 8-12), 
vagy az Endrődi Szent Imre Egyházközsé-
gért Közhasznú Alapítvány számlájára be-
fi zetéssel vagy átutalással. Számlaszámunk: 
53200015-10003231 Endrőd és Vidéke Ta-
karékszövetkezet.

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás szerint eltemetett halottak-
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint 
megemlékezünk 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
Jobb oldali képek:
 Az eredeti fénykép készült 1895-ben. Amerikai elnevezése „Kantin”.
A négy Tímár testvér között Dr. Sóczó Ferenc tanár úr nagyapja is ott van.
Zs. Tímár György, Gácsi Teréz és menye az öt unokával, 1907-ben

Bal alsó kép: I. világháborús katonák. A fénykép beküldője, Koloh 
Gábor olvasónk ezt írja: „Innen is csak dédapámat, Poharelecz Já-
nost tudom beazonosítani (álló sor, balról második), őket amúgy 
az olasz hadszíntérre vezényelték, dédapám is ott esett el 1915 no-
vemberében.”
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Kedves vásárlóim!
Téli ajánlataim:

• Adventi gyertyák
• Virágföldek, virágcserepek, ládák
• Műtrágyák, növénytápok, gyomirtók
• Láncfűrészek, fejszék, balták
• Védőruhák, védőkesztyűk, cipők
• Szivattyúk, barkácsgépek, fémfúrók
• Fóliák, zsákok, műanyag rekeszek
• Festékek, hígítók, ecsetek, csempera-

gasztók;
• Titán, Silicon, purhabok, ragasztók
• Izzók, elemek, zseblámpák;
• Egér- és patkánymérgek, csapdák
• Befőzéshez üvegek, üvegtetők, tartósítók
• Szegek, csavarok, kéziszerszámok
• Kutya, macskaeledel
• Kályhák, kandallók, üstök, üstházak, csövek
• Alu létrák, ruhaszárítók, vasalóállványok

Várom kedves vásárlóimat!
Áldott ünnepeket, sikeres új évet!

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Endrődi Szent Imre búcsú - 2011. november 5.

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


