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A tartalomból: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
január 22.

Gyomaendrődi téli képek 
- Weigert József fotói  - 20. oldal

Köszönet az 1%-ért - 5. oldal

A tavalyi 1%-os listát az idén is közzé 
tesszük.

Kérjük a kedvezményezetteket, ha va-
lamilyen változás állt volna be adaikban, 
jelezzék szerkesztőségünknek.

Minden gyomaendrődi közhasznú ci-
vil szervezet 1%-ra vonatkozó kérelmét 
szívesen közzé tesszük az 5. oldalon látha-
tó formában.

Rendezvénynaptár - 8. oldal

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villamidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfi ad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett, s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág, és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Vár állott, most kőhalom;
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg, Isten, a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Cseke, 1823. január 22.

Hornokné Mariska néni 100 éves - 
12. oldal

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepel-
jük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a 
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezé-
sek alkalmat adnak arra, hogy nagyobb fi gyel-
met szenteljünk évezredes hagyományainknak, 
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, 
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket.

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület 
felhívása - 12. oldal
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 FELHÍVÁS

Az 50-es években a varjasi új iskola előtt állt egy feszület. 
Többen emlékeznek rá, hogy ott volt, de senki nem tudja,mikor 
tűnt el, és hová lett. A 60-as évek elején készült fényképen már 
nem látható. Ha tudja valaki, mi lett a kereszt sorsa, vagy esetleg 
van valakinek olyan régi fotó a birtokában, amelyen még látszik 
a feszület, kérjük, jelentkezzen.

Fülöp Zoltánné Takács Ágnes
agnes.takacs55@gmail.com 

Tovább korszerűsödik a 47-es út

Idén tavasszal a 47-es főút újabb szakaszán kezdődnek fel-
újítási munkálatok. Ezúttal Békéscsaba és Mezőberény között 
12 kilométeren kap új, nagyobb teherbírású burkolatot a nagy 
forgalmú országos főút. A kivitelezés az Európai Unió pénzügyi 
támogatásával valósul meg – tájékoztatott a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő (NIF) Zrt.

A 47. számú főút Mezőberény és Békéscsaba közötti szaka-
szán az időjárás függvényében várhatóan március elején kezdik 
meg a kivitelezési munkálatokat. A beruházás első üteme során 
csaknem 12 kilométer hosszon erősítik meg a burkolatot úgy, 
hogy 11,5 tonna tengelyterhelésre is alkalmas legyen. A tervek 
szerint a felújított pályaszakasz műszaki átadására 2011 augusz-
tusában kerül sor. A kivitelezést a közbeszerzési pályázaton 
kiválasztott Teerag-Asdaq Kft . végzi majd, jelenleg a kivitele-
zéshez szükséges előkészítési munkák, kiegészítő tervek – pl. 
humuszgazdálkodási terv – készítése folyik. 

A beavatkozás második ütemében a Szajol–Békéscsaba–Lö-
kösháza vasútvonal felújításához kapcsolódva közúti felüljárót 
építenek a megújuló vasúti pálya fölé. Ennek munkálatai hoz-
závetőleg 2011 júniusában kezdődnek és várhatóan egy évvel 
később fejeződnek be. Az előkészítés következő jelentős lépése 
a kivitelező kiválasztása lesz, az ehhez szükséges dokumentáció 
elkészítése jelenleg folyamatban van.

„A beruházás nyomán gyorsabb és biztonságosabb lesz a 
régió forgalma – mondta Loppert Dániel, a beruházó NIF Zrt. 
kommunikációs vezetője. – A felújítás nyomán javulnak a régió 
közlekedési feltételei, ezzel növekedhet a térség versenyképessé-
ge, ez pedig kedvezően hathat a foglalkoztatásra is”– tette hozzá 
Loppert. 

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfi nanszírozásával, a Közle-
kedés Operatív Program (KÖZOP) részeként valósul meg. A tá-
mogatás összege bruttó 4,8 milliárd forint, ebből 15 százalék az 
operatív programon belüli hazai forrás, és 85 százalék származik 
az ERFA-ból.

FELÉPÜLT AZ ÚJ 
BÖLCSŐDE A SELYEM ÚTI 

ÓVODA UDVARÁN

GYERMEKLIGET NONPROFIT 
KFT. (GYOMAENDRŐD, SELYEM 
ÚT 101.) ÉRTESÍTI A VÁROS LA-
KOSAIT:

A SELYEM ÚTI ÓVODA UDVARÁN FELÉPÜLT AZ ÚJ 
BÖLCSŐDE PÁLYÁZATI, EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS-
BÓL (DAOP-4.1.3/B-09-2009-0015)

SZÉP ÚJ UNIÓS ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ 
PADLÓFŰTÉSES MODERN, JÓL FELSZERELT ÉPÜLETBEN 
FOGADJUK A LEENDŐ KIS BÖLCSISEKET SZERETET-
TELJES LÉGKÖRBEN, SZAKKÉPZETT, GYERMEKSZERETŐ 
GONDOZÓNÉNIKKEL.

A BÖLCSŐDÉBE FOLYAMATOSAN 
LEHET BEÍRATKOZNI, JANUÁR 
10-TŐL NYITVA ÁLL MINDEN 
ÉRDEKLŐDŐ SZÁMÁRA.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 66 386-346 TELE-
FON SZÁMON VAGY SZEMÉLYESEN A SELYEM 
ÚTI  ÓVODA IRODÁJÁBAN SZABÓ ISTVÁNNÉ 
INTÉZMÉNYVEZETŐNÉL

Hatékony munkaerő-közvetítés Békés megyében 

A 2008-ban kezdődött, nyolc évtizede nem látott méretű nemzetközi 
pénzügyi-gazdasági válság Magyarországot, ezen belül Békés megyét is 
elérte. A gazdaság potenciális növekedése lelassult, a válság újfajta al-
kalmazkodásra kényszerít mindenkit. A Békés Megyei Önkormányzat 
elsődleges feladatának tartja a megyében élő emberek életminőségének 
javítását, amelynek legfontosabb feltétele a foglalkoztatási helyzet javítá-
sa. A Békés megyei Munkaerőpiac Online fő célkitűzése, hogy a megyé-
ben bővüljön a foglalkoztatás, melynek alapfeltétele a munkaerő-piaci 
aktivitás fokozása.

A megyei önkormányzat célja a gazdasági válság munkaerőpiacra 
gyakorolt negatív hatásainak csökkentése, a megye foglalkoztatási szint-
jének emelése, a munkanélküliség mérséklése. Ennek érdekében igyek-
szik elősegíteni a Békés megyében élő munkavállalási korú népesség 
munkaerőpiacra jutását, valamint a Békés megyei munkáltatók munka-
erőigényének magas színvonalú, gyors, hatékony kielégítését. Mindezt 
egy olyan megyei szintű munkaerő-piaci adatbázis létrehozásával és fo-
lyamatos üzemeltetésével valósítja meg, mely naprakész információkat 
tartalmaz a megyében jelentkező munkaerőigényekről és az álláskere-
sőkről.

Az allas.bekesmegye.com –ra kattintva mind a munkáltatók, mind 
a munkavállalók – egy ingyenes regisztrációt követően – válogathatnak 
az őket érintő ajánlatok közül. A projekt, mely a Békés Megyei Tudás-
ház és Könyvtár irányításával és koordinációjával valósul meg, kiemelt 
fi gyelmet fordít arra, hogy a munkaerőpiac online által nyújtott szolgál-
tatás a megye minden lakosa számára elérhetővé váljon. Ezért a megye 
települési könyvtáraiban azon állást kereső polgárok számára is elérhető, 
akik otthonukban nem rendelkeznek internet kapcsolattal. Az online 
rendszer a munkaközvetítő tevékenységen kívül rendszeres tájékoztatást 
nyújt a megye szakképző intézményeiben induló képzésekről és munka 
világával kapcsolatba hozható aktuális hírekről.

A rendszerhez, melyet a Békés Megyei Önkormányzat 15 millió 
forintos támogatásából valósítottak meg, a Békés Megyei Tudásház és 
Könyvtár mellett hét könyvtár csatlakozott: a Békés Városi Püski Sán-
dor Könyvtár (Békés), a Határ Győző Városi Könyvtár (Gyomaendrőd), 
a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Kondoros), 
az Általános Művelődési Központ Községi Könyvtár (Szabadkígyós), a 
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény Nyilvános Könyvtára (Szar-
vas), a Községi Könyvtár (Doboz), valamint az Általános Művelődési 
Központ Községi Könyvtár (Magyarbánhegyes).

Változás a Közösségi Ház életében

Az endrődi Közösségi Ház működtetését a Templárius Ala-
pítvány 2011. január 1-jével visszaadta az Önkormányzatnak.

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

A napirendi pontok megszavazása után a Képviselő-testület 
meghallgatta a polgármesteri beszámolót a két ülés közötti vá-
rosi eseményekről, és elfogadta a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló előterjesztést. 

A Kner Nyomdaipari Múzeum 2011. évi önkormányzati 
támogatása

Városunk Önkormányzata a turizmus érdekeit szem előtt 
tartva egy 2010. évi határozatával támogatta a Kner Nyomda-
ipari Múzeum nyitva tartását május 1. és október 1. között, a hét 
meghatározott napjain. Hagyományt teremtve a lehetőségnek, 
szeretné ismét hasonló feltételekkel a múzeum nyitva tartását 
biztosítani a látogatók számára a 2011-es évben is. A támoga-
tás napi költsége 16.650 Ft, ami éves szinten 732.600 Ft-ot jelent 
majd a költségvetésben. 

A Képviselő-testület a költségvetés elfogadása után visszatér 
az előterjesztéshez, és annak ismeretében újra fogja tárgyalni.

Gyermekliget óvodai Oktató Nonprofi t Kft . kérelme

A Kft . Képviselője, Szabó Istvánné, kéréssel fordult a Képvi-
selő-testülethez.

Az érvényben lévő közhasznúsági szerződés módosításával 
kérte a kiegészítő normatíva biztosítását a bölcsődei ellátásra is. 
A kérést azzal indokolta, hogy városunkban az államilag fi nan-
szírozott normatíván kívül minden működő bölcsőde részesül 
kiegészítő támogatásban is. 

Mint ismeretes, a Kft . önálló kezdeményezésre nyújtott be 
és nyert el pályázatot bölcsődei férőhely kialakítására. Városunk 
önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges hozzájáru-
lást megadta, az iratokat kiadta, illetve biztosította az építkezés-
hez szükséges telket is az óvoda udvarán. A felek egymás között 
szerződést kötöttek 10 év időtartamra, melynek lejárta után az 
épület tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.

A nehéz gazdasági körülményekre tekintettel a Képviselő-
testület nem hozott a kéréssel kapcsolatban határozatot, mivel 
annak pozitív elbírálása jelentősen megterhelné a költségveté-
sét, annak kialakítása még nem fejeződött be, a bölcsődei ellátás 
pedig nem kötelezően ellátandó feladata a városnak. A határozat 
értelmében a költségvetés elfogadása után ismét napirendre tűzi 
az új bölcsődével kapcsolatos normatíva igénylést. 

Az intézmény képviselőjének másik kérése a pályázati ön-
erővel kapcsolatos, amely a belekerülési költség 10%-a, azaz 
5.262.827 Ft. A 2008. évben megkötött bérleti szerződés szerint 
a bérlő vállalta az önerő megfi zetését, míg a bérbe adó /önkor-
mányzat/ a jogviszony időtartamára (10 év) a bölcsődei épületre 
külön bérleti díjat nem állapíthat meg, illetve a szerződés lejárta 
után egymással el fognak számolni. 

A Képviselő-testület határozata szerint a (működési hiány 
fi gyelembe vételével) nem hozott döntést, egy későbbi időpont-
ban kerül majd megtárgyalásra.

2010. évben benyújtott pályázatok

Városunk önkormányzata az elmúlt évben is nyújtott be és 
nyert el pályázatokat.

Befejezett fejlesztések:

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, városi örökség 
megőrzése és korszerűsítése, településőrök foglalkoztatása, ke-
rékpárút fejlesztés, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános 
Iskola alapinfrastruktúrájának fejlesztése, hangtechnikai eszkö-

zök beszerzése a Katona József Művelődési Központ részére.

Folyamatban lévő fejlesztések:

Belvíz VII. ütem
Közösségi közlekedés

Gyomaendrőd Város, Szarvas Város, Hunya Község Önkor-
mányzata együttesen nyújtott be pályázatot a közösségi közle-
kedés feltételeinek javítására. A pályázat lebonyolítója Szarvas 
Város Önkormányzata. A beruházás teljes összege 181.741.500 
Ft, melynek 90%-a pályázat keretében elszámolható.

Gyomaendrőd Fazekasi út 11/1 előtt 2 db. 1 pár

Gyomaendrőd
Hősök tere 2-3

Hídfő étterem, Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola

2 db. 1 pár

Gyomaendrőd Fő út 7-13
Szabó Ipari Szövetkezet 1 db

Gyomaendrőd Szent Erzsébet utca
Egyházi Iskola 2 db. 1 pár

Gyomaendrőd Selyem út
Kulich Gyula utca sarka 2 db. 1 pár

Öregszőlő/új Kondorosi út
Idősek Otthona 2 db. 1 pár

Nagylapos/meglévő
Vasútsor út (46. sz. főút 

mellett)
Birka csárda

2 db. 1 pár

Öregszőlő/meglévő Szarvasi út 7
Gulyás csárda 2 db. 1 pár

A teljes költség 30. 123.378 Ft, melyből saját forrás 5.809. 475 
Ft.

A gesztor önkormányzat jelenleg a közbeszerzési eljárás le-
bonyolítását végzi. 

Integrált szolgáltató és közösségi tér kialakítása
Gyomaendrőd Kondorosi út 1. szám alatti idősek otthona 

épületéhez lesz hozzáépítve a 162,2 m2 alapterületű közösségi 
tér. A kivitelezés várható befejezése 2011. október. A beruházás 
költsége:43.233.278 Ft.

2010. évben az önkormányzat és intézményei által elnyert 
pályázati támogatás mindösszesen 101.493.149 Ft volt.

Köztemetők felújítása

Városunk köztemetőinek üzemeltetését a Gyomaszolg Ipari 
Park végzi. Az üzemeltető kérelemmel fordult az önkormány-
zathoz, hogy engedélyezze és támogassa az általa benyújtott fel-
újítási munkálatokat. 

Endrődi városrész: zárt csapadékcsatorna építése vízelnye-
lővel, térkő burkolat készítése a ravatalozó épülete előtt, a meg-
süllyedt betonjárda cseréje, csapadékvíz befogadására az árok 
kotrása a temető előtt.

Bekerülési költség: bruttó 4.179. 136 Ft

Gyomai városrész: bejárati ajtó cseréje, a megmaradó nyí-
lászárók felületkezelése, zárt csapadékcsatorna építése, árok kot-
rása a csapadékvíz befogadása érdekében, járda, térkő burkolat 
készítése a ravatalozó körül, külső-belső vakolat helyreállítása, 
mázolás.

Bekerülési költség: bruttó 4.785.450 Ft
Ezen kívül szükséges lenne a temetői utak rendbetétele, par-

koló építése is. 
A Képviselő-testület elfogadta a köztemetők felújítására ké-

szült előterjesztést.
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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Elhunyt endrődi plébánosok III.

 19. Csernus Mihály
1888. szep tember 20-án született 

Csanádapácán. Hentes-kocsmá ros 
fia volt. Polgá ri iskoláit Oros házán 
végezte. A váradi kispapi évek után 
1911. június 29-én pap pá szentelték. 

Káplán volt: Endrődön, 
Szilágysomlyón, Orosházán, 
Békéscsa bán, Debrecenben, Gyulán. 
1922-ben Endrődön plébániai admi-
nisztrátor, majd 1923-tól plébános. 
1924-ben címzetes apát. 1920-tól 
országgyűlési képviselő, 1939-ben 
kormányfőtanácsos. Zeneszer ző 
Apáczai István álnéven, iskolaépítő, 
újságszerkesztő.

1944-ben a front elől Budapest-
re távozik, majd 1946-tól Derecskén 
plé bános. 1973-ban hal meg 85 éve-

sen. Csanádapácán temették el.

20. Libor István
1900. június 30-án született Szen-

tetornyán. Teológiai tanul mányait 
Eszter gomban végez te. 1924. június 
22-én lett pappá szentelve. Hitok tató 
lett Oroshá zán, nyolc évig. 1932-től 
gádorosi plébános. 

1947-ben foglalta el a plébáni-
át, Pin tér László helynök kinevezési 
okmánya alapján. Endrődön öt évig 
szolgált.

Szerény, buzgó, nemeslelkű pap, 
tevé keny lelkipásztor volt. 1952-ben 
Révész István bucsai lelkésszel helyet 
cseréltek. Bucsán hamarosan beteg 
lett, visszajött Endrődre lakni. 1955-
ben halt meg életé nek 55., papságá-
nak 31. évében.

21. Révész István
Baján szüle tett 1909. augusz tus 13-án. 
Szolgálati he lyei: Nagyszénás, 

Debrecen, Oros háza, Endrőd, Me-
zőberény, Csorvás – káp lán; Gyula 
József Szanatórium, lel kész, Békész-
szentandrás kisegítő lelkész, Bucsa 
plébános. 1955-től püspöki taná csos, 
1962-től címzetes apát. Kifestette az 
endrődi templomot.

1966-ban elnyerte a debrece-
ni Szent Anna plébániát. 1982-ben 
nyugállományba vonult. Meghalt 
1983-ban Ba ján.

22. Mátai-Tóth József 
1912. novem ber 4-én született 

Barbacson (Sop ron megye). Apja 
földműves-kocs máros. Polgári iskolát 
Csornán végezte, egy évet kereske-
delmi középiskolában Sashalmon járt. 
A gimnáziumot Nyergesújfaluban, a 
szaléziaknál végez te. A gimnázium 
felső osztályaiba Ka locsán a jezsui-
táknál és Esztergomban a bencések-
nél járt. Teológiát Szegeden a jezsu-
itáknál végezte, ott szentelte pappá 
Dr. móri Glattfelder Gyula csanádi 
püs pök a nagyváradi egyházmegye 
címére. 1939-41-ben káplán Hosz-
szúpályiban, majd Békéssámsonban 
helyi lelkész, aho va hármas feladattal 
küldi a főpásztor, Dr. Linedenberger 
János apostoli kormányzó: plébánia 

építés, templom építés, hitélet előmozdítása..
Ezután káplán Békéscsabán, Nagy várad-Olasziban. 1945-

46 között lel kész Komádiban, 1946-54 között Békéssámson-
ban. 1954-66 között plébános Orosházán. 1955-66 között 
orosházi ke rületi esperes, 1960-tól szalóczmonostori c. apát. 
1966-tól endrődi plébános, 1971-ben Békéscsabára kerül. 
1980-ban halt meg.

23. Marosvári Pál
1917. június 3-án Jobbágyiban 

született. Teoló giai tanulmányait 
1936-41 között Szegeden végez-
te. Állomáshelyei: 1941-1942-ben 
Hosszúpályiban káplán, 1942-43-
ban Újkígyóson. 1943-48 között 
endrődi káplán, 1948-52 között Deb-
recen Szent Anna Plébánián. 1952-
57 között lelkész Biharkeresztesen. 
1957-60 között a váci egyházmegye 
szol gálatában állt. 1960-66 között 
békéscsabai káplán.

Plébános: 1966-1971. Újiráz, 
1971-1977. Endrőd, 1977-1981 
Szeghalmon. 1978-tól kerületi espe-
res. 1981-ben hal meg, szülőfalujá-

ban, Jobbágyiban nyug szik.

25. Réthy István
1931. december 25-én született 

Nagy váradon.
Középiskoláit Kőszegen kezdte, 

majd a világháború után Budapesten 
folytatta. 

Teológiai tanul mányait Budapes-
ten kezdte, majd katonai szolgálat 
után 1956-tól Szegeden foly tatta. 
1960-ban Hamvas Endre püspök 
szentelte pappá.

Kápláni he lyei: Kondoros, Deb-
recen Szent Anna Plébánia, majd 
Gyula és Szarvas, majd Békéscsabán 
4 évig. 1971-től Debrecen Szent 
László Plébánia, 1972-től Debrecen 
Szent Anna Plébánián káplán, és a 

Svetits Gimnáziumban hittanár, 1982-ben né hány hónapig 
plébánoshelyettes.

1982-től Endrődön plébános. Elké szítteti az új liturgikus te-
ret. 1989-től Békéscsaba Erzsébethelyre távozik, majd 1990-
től Gyulán, 1994-től Szarvason plé bános. Szegedi Papnevelő 
Intézet rektora 2005-2006. 2006-tól Algyő plébánosa. 2009. 
március 1-től nyugállományban.

1980-tól Püspöki tanácsos, 1986-tól Szent Imréről neve-
zett bihartordai c. apát.

1999-től Püspöki Bíróságon bíró.
Elhunyt 2010. április 13-án Nagykovácsiban.
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Álmikulás Mikulásföldön
A BIBUCZI Meseszínház Póruljárt krampusz című mesejátékát 

tekintették meg a Rózsahegyi Kálmán és a Szent Gellért Általá-
nos Iskola alsó tagozatos tanulói a napokban. A tanulságos és 
humoros történetből megtudhatták, hogyan járt pórul Imposz-
tor, a krampusz, aki a történet elején Mikulásnak adta ki magát, 
de a történet végére, sokfajta bonyodalom után, mégiscsak le-
lepleződött, és elnyerte méltó büntetését. A gyerekek aktívan 
részt vettek a bonyodalmak kibogozásában, sokat nevettek és 
valószínűleg tanultak is a verses formában előadott zenés me-
sejátékból.

A BIBUCZI Meseszínház a mostani előadásán kívül még négy 
alkalommal szerepel településünkön. A műsorok ingyenesek a 
gyermekek és az iskola számára is, ugyanis a színház fenntartó 
szervezete, a BIBUCZI Nonprofi t Kft. egy az Európa Unió által 
támogatott, Társadalmi Megújulás Operatív Program kereté-
ben a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatására” kiírt pályázaton 
nyerte az előadások fi nanszírozásához szükséges összeget. A pá-
lyázatnak köszönhetően a BIBUCZI Gyermekszínház a következő 
hónapokban összesen 225, az általános iskolai és óvodai ének-
zene oktatást kiegészítő szakkör keretében tartott előadást, be-
szélgetést szervez meg és bonyolít le a régióban, elérve ezzel sok 
ezer óvodás és kisiskolás korú gyermeket.

Szent Gellért Általános Iskola

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

Az alábbi gyomaendrődi ci-
vil szervezetek köszönik az eddigi 
jóindulatot mindazoknak, akik 
adójuk 1%-ával korábban is tá-
mogatták alapítványukat, egyesü-
letüket. Remélik és kérik, az ez évi 
támogatást is.

Endrődi Szent Imre Egy-
házközségért Közhasznú Ala-
pítvány, célja az egyházi temetők 
karbantartása, újra megnyitásuk-
kal kapcsolatos költségek fedezé-
se, a templom belső felújításának 
támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.

Szent Gellért Keresztje 
Egyesület, célja a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda támogatása.

Adószám: 18389980-1-04

Endrődiek Baráti Köre 
Egyesület, célja a hagyományok 
ápolása, az elszármazottakkal 
való kapcsolattartás.

Adószám: 19182030-1-04.

Élet Másokért Közhasznú 
Egyesület, célja a rászoruló gyer-
mekek és felnőttek segítése, tá-
mogatása.

Adószám: 18384215-1-04

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

Adószám:19056274-1-04

Hittel a Holnap Ifj úságáért 
Alapítvány, célja a Szent Gellért 
Katolikus Iskola támogatása. 

Adószám:18372276-1-04

Cukorbetegek Gyomaend-
rődi Klubja, célja a cukorbetegek 
oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Kiemelkedően Közhasznú Egye-
sület célja az élet és vagyon védel-
me városunkban és környékén.

Adószám: 18371608 –1-04.

Hallható Hang Alapítvány, 
célja a zeneiskola hangszerállo-
mányának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04

Gyomaendrődi Városi 
Sportegyesület, célja a helyi if-
júsági és labdarúgó sport támo-
gatása.

Adószám: 18370827-1-04.

Öregszőlői Gyermekekért 
Alapítvány, célja a külterületen 
felnövő hátrányos helyzetű gyer-
mekek közép és felsőfokú tanul-
mányainak támogatása.

Adószám: 18376184-1-04

Selyem úti Óvodáért Alapít-
vány célja az óvodás gyermekek 
kirándulásainak támogatása, az 
óvodai felszerelések színvonalá-
nak javítása.

Adószám: 18379778-1-04

Kincs Az Életed Közhasznú 
Alapítvány, célja a Gyomaend-
rődön fogyatékkal élők segítése, 
a Gondozási Központ ez irányú 
tevékenységének támogatása, fel-
szereléseinek javítása. 

Adószám: 18386932-1-04

A Napsugár Óvodákért Köz-
hasznú Alapítvány, célja a Sza-
badság úti és a Fő út 85 sz. alatti 
óvodák gyermekeinek tanulási, 
játszási feltételeinek jobbítása, az 
óvodák tárgyi feltételeinek javí-
tása.

Adószám: 18386248-1-04  

Templárius Alapítvány tá-
mogatja a „Segítsünk a rászoru-
ló gyermekeken!” jótékony célú 
adakozást.  (Új székhely: 5502 
Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 
5.)

Adószám: 18856617-1-04

Gyomaendrődi Mentőala-
pítvány: célja a mentőállomás be-
rendezésének, felszerelésének és 
a mentéstechnikai eszközöknek a 
bővítése. 

Adószám: 18376713-1-04

Mozgáskorlátozottak és 
Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesülete

Egyesületünk számára na-
gyon fontos bevételi forrást je-
lent az SZJA 1%-a, ebből tudjuk 
működésünket fi nanszírozni, 
céljainkat, programjainkat meg-
valósítani.

Adószám: 19057134-1-04

Rózsahegyi Iskola 
alapítványai:

A Rózsahegyi Iskola Diák-
jaiért Alapítvány az iskola tanu-
lóinak és tanulóközösségeinek 
támogatására szolgál. (Tanulmá-
nyi versenyek nevezési díja, úti-
költsége, nyelvvizsga díjak, tanul-
mányi kirándulások, kulturális 
tevékenységek, rendezvények.) 
Az alapítvány közreműködésével 
készült el a Hősök terén és a liget-
ben lévő játszótér.

Adószám: 18390162-1-04

Dr. Farkas János Tanulmá-
nyi Ösztöndíj Alapítvány 

Célja a közép- és felsőfokú is-
kolákban tanuló diákok támoga-
tása. Jelenleg több, mint 2 millió 
Ft alaptőke kamataival rendelke-
zik a kuratórium.

Adószám: 19062255-1-04

A Rózsahegyi Kálmán Diák-
sport Egyesület az iskolában fo-
lyó sporttevékenységet támogatja. 

A befolyó tagdíjakból, pályá-
zati forrásból sporteszközöket, 
felszereléseket vásárolunk, illetve 
a nevezési díjakat, útiköltséget fi -
nanszírozzuk. 

Iskolánk kiváló sporteredmé-
nyei többek között az egyesület 
támogatásának köszönhetők.

Adószám: 18387139-1-04

Köszönet az 1%-ért!
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

FEBRUÁRI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 17 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Február 13-án és 27-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor 

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

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor, szerdánként 17 órakor 

FEBRUÁRI ÜNNEPEK
  2. szerda:  Gyertyaszentelő Boldogasszony
  3. csütörtök:  Szent Balázs püspök, vértanú
  5. szombat:  Szent Ágota szűz és vértanú
  6. vasárnap:  Évközi 5. vasárnap
  8. kedd:  Emiliáni Szent Jeromos
10. csütörtök:  Szent Skolasztika szűz
11. péntek:  A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
13. vasárnap:  Évközi 6. vasárnap
14. hétfő:  Szent Cirill és Metód Európa társvédőszentjei
17. csütörtök:  A Szervita rend hét szent alapítója
20. vasárnap:  Évközi 7. vasárnap
21. hétfő:  Damiáni Szent Péter püspök, egyháztanító
22. kedd:  Szent Péter apostol székfoglalása
23. szerda:  Szent Polikárp püspök, vértanú
24. csütörtök:  Szent Mátyás apostol
27. vasárnap:  Évközi 8. vasárnap

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ köszönetet mond azoknak 
a magánszemélyeknek, akik az elmúlt évben a személyi jövede-
lemadójuk egy százalékát az egyház részére ajánlották fel. Az 
idén is kérjük katolikus híveinknek és mindazoknak a támoga-
tását, akik jövedelemadójuk egy százalékával segíteni szeretnék 
egyházunk hitéleti, karitatív és nevelő tevékenységét. 

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

MEGHÍVÓ

Egyházközségi farsangi vacsora

Március 5-én, szombaton este 6-órától lesz az egyház-
községi vacsora az endrődi Hídfő étteremben (Dombszög). A 
vacsorajegy ára: 1.300-Ft/fő. A vacsora: marhalábszár pörkölt, 
birkapörkölt vagy vegyestál, melyet a jegy vásárlásakor jelez-
ni kell.

Kérjük, hogy lehetőség szerint tombolatárgyakkal is járul-
junk hozzá a jótékonysági vacsora célkitűzéséhez. 

Az összes bevételt a Szent Imre Alapítványra szánjuk, te-
metőink rendbetételére.

A Magyar Katolikus Rádió vételi lehetőségei
Műholdon keresztül:

(2011. január 16-tól kísérleti jelleggel)
Eurobird 9A műhold, 
pozició: 9 fok kelet
frekvencia: 11958 MHz, polarizáció: V,
hibajavító kódolás FEC 3/4,
szimbólumsebesség: 27500 MS/s,

Rádiókészülékkel:

A középhullámú sugárzás 2011. január 16-tól megszűnt.

DAB+ kisérleti digitális földfelszíni sugárzás
(FIGYELEM! Kizárólag a plusszos készülékek alkalmasak adá-

sunk vételére, a DAB felirat önmagában nem elégséges. A sugárzás 
körülményeire rádiónknak semmilyen ráhatása nincsen, annak 
folytatásáról ill. esetleges megszüntetéséről az Antenna Hungária 
jogosult kizárólag dönteni.) 

Budapesten és kb. 20 km-es környezetében valamint Budapest-
től déli és délkeleti irányban kb. 70 km távolságra a 11D csatornán, 
a 222,064 MHz-en

Interneten:

http://katolikusradio.hu/ 

Kábel-TV hálózaton:

(a vételhez koaxiális antennabemenettel rendelkező vevőké-
szülék szükséges)

A UPC hálózatán 7 nagyvárosban: Budapest: 99,7 MHz, 
Székesfehérvár: 93,6 MHz, Veszprém: 98,7 MHz, Sop-
ron: 105,6 MHz, Pécs: 97,9 MHz, Miskolc: 96,7 MHz, 
Debrecen: 94,0 MHz

A Zalaegerszegi Kábeltelevízió (Zelka Rt.) hálózatán
a 104 MHz-en az alábbi településeken:
Zalaegerszeg, Csatár, Bocfölde, Sárhida, Bak, Zalaszentiván, 

Alibánfa, Zalaszentlőrinc
A Vidanet Zrt. kábel-TV hálózatán Győrben és Mosonma-

gyaróváron a 92,6 MHz-en
A Tihany-TV hálózatán a 104 MHz-en
A Budakalász Kábel-TV hálózatán a 99,4 MHz-en
A Parabola IKT hálózatán a Budapest, XVIII. ker. Lipták 

telepen
A Rétsági Kábelszolgáltató hálózatán a 87,5 MHz-en az 

alábbi településeken: Rétság, Tereske, Bánk, Tolmács, 
Borsosberény, Diósjenő, Nógrád, Berkenye

IMA A CSALÁDÉRT
Urunk Istenünk, oszthatat-

lan Szentháromság! Te az em-
bert a saját hasonlatosságodra 
alkottad és csodálatos módon 
férfi vá és nővé formáltad. Add, 
hogy ketten egy testté válva a 
kölcsönös szeretet által megva-
lósíthassuk akaratodat: „Szapo-
rodjatok és hajtsátok uralmatok 
alá a földet.”

Családjainkért fordulunk 
Hozzád. Segítsd őket, hogy megismerve róluk alkotott ter-
vedet és felbuzdulva a názáreti Szentcsalád hiteles példáján 
az emberi és keresztény értékek szolgálatában élhessenek. 
Add, hogy szüntelenül tökéletesedjenek és elmélyüljenek a 
szeretetben, és így váljanak egy emberibb és keresztényibb 
társadalom építőivé, Boldogságos Szűzanyánk és Szent József 
közbenjárására, Krisztus, a mi Urunk által – Amen.
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Az alábbi sorokat Szabó Frigyes 
kondorostanyai (hunyai) lelkész (1921-1931) 
vetette papírra 1929-ben egy memorandum 
részeként. Az itt közölt részlet nem csak a te-
lepülés addigi történetének, hanem a ’20-as 
évekbeli állapotoknak is értékes forrása.

Endrőd hitközsége már a kilencvenes 
években látván a kondorostanyai lakosság 
szaporodását és küzdve a nagy távolság 
okozta nehézségekkel, szem előtt tart-
va az itteni hívek lelkének örök értékét és 
üdvösségét, először népiskolák felállítása 
által iparkodott a hívek lelki üdvét és mű-

veltségét előmozdítani. És mielőtt az iskolák építése megkezdődött 
volna, elhatározta a zugiskolák támogatását, melyekben akkori-
ban leginkább képesítés nélküli tanítók működtek évi 400 forint 
tiszteletdíjjal. Ilyen zugiskola volt a Dávid-soron a Hunya-tanya 
nagy istállója. Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a tanyai lako-
sokban megvolt a szomjúság és éhség a tudás és műveltség után, 
és attól sem riadtak vissza, hogy gyermekeiket istállókba küldjék 
tanulni iskolák helyett. 1900-ban már két róm. kath. iskola áll a 
Kondorosi-tanyákon. Egy a malom mellett, egy pedig a Község-
soron. A malom melletti iskolát azonban az Egyház később eladta 
Geist Gyuláné kondorosi nagybirtokosnőnek 2000 K. örökáron és 
helyette annak árából, valamint az endrőd-nyárszegi ingatlan kisa-
játítási árából (3460 K. és nagys. Zelinka János, endrődi plebános 
adományából 2552 K.) felépítette a jelenlegi I. sz. központi iskola 
termét tanítói lakással együtt.

A hívek az istentiszteletek megtartására és ájtatossági gyakor-
latokra az iskolában gyülekeztek össze, de ez a lakosok buzgóságát 
korántsem elégítette ki, és már 1895-ben megpendítették a temp-
lomépítés eseményét. Az említett év őszén a hívek adakozásra lettek 
felszólítva. Megajánlottak a téglaégetéshez szükséges szalmán kívül 
– 2193 forintot öt évi törlesztés mellett. Hunya József kisbirtokos 
igen alkalmas helyen egy 1080 négyszögöles portát ajándékozott, 
amely mellett Grócz Béla prépost plebános jövendő lelkészteleknek 
egy 1000 négyszögöles holdat vett meg, a templomépítéshez pedig 
1000 forinttal járult hozzá. Az építést 1897 tavaszán kezdették meg 
és még az év szeptemberében be is fejezték, de tornyát már csak 
fából építhették fel. A templom magassága 24,5 méter, hosszúsága 
22,22 méter, szélessége pedig 11,22 méter, az endrődi templom kis 
utánzata. Szent László magyar király dicsőségét hirdeti és akinek 
tisztelete ébren tartja a hívekben a vallásos és hazafi as szellemet. 
Hátra volt még a templom felszerelése, a harangok beszerzése stb., 
melyeket részint a püspök úr ő méltósága, a prépost plebános és a 
hívek további adományaiból fedeztek. Most már volt egy alkalmas 
és méltó hely, ahol a hívek vasárnaponkint összegyülekeztek, és ha 
az időjárás és az utak megengedték, Endrődről kijött egy káplán, 
aki misézett, gyóntatott és predikált, de egy pár év múlva a lakosság 
annyira megszaporodott, hogy a lelkész az ilyen exkurziókkal nem 
elégíthette ki a hívek buzgóságát és arról kellett gondoskodni, hogy 
a tanyának állandó lelkésze legyen. 1912. júl. 1-jével alakult meg a 
helyi lelkészség a templom melletti lelkészlakkal, melyet vétel út-
ján az Egyház Hunya Józseft ől szerzett meg. A közbejött háború 
itt is éreztette hatását: a harangokat elvitték, a férfi ak bevonultak, 
a további fejlődés megakadt, és csak a háború elmultával folyta-
tódott tovább. Másik két új iskola épült: egyik a csabai és szentesi 
út kereszteződésénél, a Pogány Frigyes - féle iskola, a másik pedig 
a Központban. Ezeknek építését a lakosság gyors szaporodása tet-
te szükségessé, mert évről évre nemcsak a faluból költözködtek ki 
azok akiknek itt voltak birtokai vagy öröködés folytán a megoszlott 
vagyon lett kisebb, hanem a természetes szaporodás is az elmúlt tíz 
esztendőben mindig emelkedést mutatott. Az évi születések száma 
átlag 60, evvel szemben az elhalálozások száma pedig 15, a termé-
szetes szaporulat tehát 10 esztendő alatt 400-450, mely egy pár év 
múlva már cirka 200 új családot jelent. És évről évre épülnek is az 
új tanyák vagy helyesebben mondva: az új házak, mert tulajdonosai 
nem a faluban laknak, hanem állandóan itt, a faluban lakhelyük 
sincs, ha haza mennek, úgy rokonaikhoz, ismerőseikhez térnek be. 
Ma már ca. 370 épület van, fehérre meszelt, tiszta falaikkal, piros 
cserepes tetőikkel, gondozott udvarukkal virágos kertjükkel azon-
nal mutatják, hogy gazdájuk állandó lakos, szemben azokkal a ta-

nyai épületekkel, 
melyeknek piszkos 
falai, kopár, nap-
tól égetett fátlan 
udvarai kiáltani 
látszanak, hogy 
gazdájuk a faluban 
lakik, de ilyen alig 
van 40-50 tanya, 
valóban tanyák.

Az egyház az 
ő évtizedes mun-
kájával, iskoláival, 
templomaival nem 
csak a vallásos éle-
tet mozdította elő, 
hanem a műveltsé-
get is. Analfabéta 
nincs: ez nagy szó 
künn a tanyákon, 
de nagy áldozat 
volt a tanyaiak ré-
széről is, mikor 
sok iskolás gyer-
meknek 3-4 km 
távolságról kellett 
az iskolába járni, 
a dagadós alföldi 
sárban, a téli hidegekben, tévesztő ködökben és nagy tanyai kutyák 
ugatása közben. Bizony sokszor megesett, hogy kezük-lábuk meg-
fagyott, hogy sírva lépték át az iskola küszöbét, de nem hagyták 
magukat. Nem csekélyebb a hívek vallásos buzgósága, kinn 4-5 km 
távolságról jönnek vasárnaponkint a templomba, az ádventi idők-
ben már a korai hajnali órákban, és nem csoda, ha ma már a temp-
lom kicsi és már 4 év óta vasár- és ünnepnap két szentmisét kell 
mondani, hogy mindenki jelen lehessen. Éneküktől harsog a temp-
lom, tömegesen járulnak az Úr asztalához, férfi ak és nők egyaránt, 
az elmúlt évben több mint 12.000 áldozó volt. Virágzanak a jámbor 
társulatok: Szent Ferenc III. rendje, Oltáregylet, és Férfi  liga, Misz-
sziós egyesület, a hajadonok Mária kongregációja, Szív-gárdisták 
és Jézus Szent-Gyermekségének műve. Ide az egyke még nem igen 
tette be a lábát. A műveltség emelkedését mutatja a Kath. Olvasó 
Kör és a Hangya-Szövetkezet is, minda kettő régi alakulat és minda 
kettő az Egyház anyagi támogatásával alakult meg, a nagyváradi 
Káptalantól kölcsönzött pénzzel. Igaz ugyan, hogy a Kath. Olv. 
Kör már nem felel meg a mai idők kívánságainak egyetlen szűk 
helyiségével, de minden erőnket megmozdítjuk, hogy azt újjászer-
vezzük. A Hangya Fogyasztási Szövetkezet pedig erős gazdasági 
szervezetünk, hiszen mondhatjuk, hogy minden lakos részvényes 
és közügyeink és érdekeink elintézésében igazgatóságával a ható-
sággal szemben úgy anyagilag, mint pedig erkölcsileg mindnyá-
junk képviselete. Így vette az előtte elterülő ca. –1900- négyszögölü 
földet, mely elsősorban piactérnek van szánva és jelenleg a 200 le-
vente gyakorló terét képezi. Jelenleg egy 10 mázsás mérleget állít 
fel, hogy ne kelljen a lakosoknak jószág eladás alkalmával 15 km. 
távolságra menni, ha annak súlyát tudni akarják. – 50.000 db. tégla 
áll készen egy új szövetkezeti épület emelésére, mert a régi bizony 
már szűk és alacsony. És mindezt a lakosság saját erejéből, saját 
pénzéből teremtette meg, ami eléggé mutatja Kondorostanyának 
életre valóságát és teherbíró képességét. A műveltség fokát mutat-
ják azok a színelőadások is, melyeket az ifj úság a tanítók vezetése 
mellett évről évre több ízben rendezni szokott, továbbá a tömege-
sen látogatott közművelődési előadások a félidőben vetített képek-
kel és az úgyszintén nagy számban elterjedt rádiókkal. Endrőd is-
kolái közül a tanyai Pogány Frigyes iskola volt az, mely lakosainak 
adakozásával egy hangszórós 4 lámpás rádiót szerelt fel. Utoljára 
azt se hagyjuk el megemlítés nélkül, hogy a divat is megtalálta már 
az útját ide és leányaink bizony nem maradnak el a falubeliektől 
sem ruhában, sem frizurában.

Az Egyház, Endrőd hitközsége megtette az ő kötelességét és 
mint mindig s mindenkor az egész világon a kereszt tövében kitűz-
te a civilisatio zászlaját is.

Közreadta: Hegedűs Bence

Szabó Frigyes: Mit tett a katolikus egyház Kondorostanya érdekében

A hunyai régi „fatornyos” templom - végleges 
tornya még nem készült el



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza

VÁROSUNK 2011. február8

Urunk bemutatása - 
Gyertyaszentelő Boldogasszony

Ünnepe: február 2.

Karácsony fényére emlékezünk 
40 nappal karácsony után. A Világ 
Világosságának születését ünnepel-
tük, ma pedig Simeon szava nyomán, 
Jézus bemutatásában szeretnénk 
meglátni mi is a Világ Világosságát. 
Mária és József megtesznek min-
dent, amit a törvény előír. Bemutat-
ják elsőszülött gyermeküket az Is-
tennek. Simeon és Anna felismerik 
az Isten küldöttét a gyermekben. 
Gyertyát szentel ma Egyházunk  A 
megszentelt gyertyák Jézusra, a vi-
lág világosságára mutatnak rá. Le-
gyen egész évünk során világossá-
gunk Jézus, kövessük szavát, éljük 
meg szeretetét.

Urunk Bemutatásának ünneplése 
a IV. századtól kezdve általános volt 
Jeruzsálemben is, Rómában is. Az 
Ószövetségben Isten prófétája által 
szólott, és vigasztalta választott né-
pét, hogy a babiloni fogság után hely-
reállított templom, ha szegényesebb 
is mint a salamoni, de méltóságában 
messze felülmúlja, mert ide látogat 
el az Eljövendő. Simeon és Anna próféta-asszony pedig a 
Szentlélek ösztönzését követve lettek tanúi Isten ígére-
te beteljesedésének. A karácsonykor gyulladt isteni Fény 
egyre nagyobb világosságot áraszt.

A szentelt gyertya Jézust jelképezi: a gyertya méh-
viasza Jézus tiszta teste, a bele (kanóca) az Ő ártatlan 
szent lelke, a tűz, a világosság az Ő istensége. A gyertya 
áldozatul adja magát, hiszen elfogy, hogy az embereknek 
szolgáljon, világítson. Jézus ugyanígy tett: magát áldoza-
tul adta, hogy az Ő világosságában járjunk. Ő a világ Vilá-
gossága.

Régen a házban Gyertyaszentelő Boldogasszony nap-
ján a tüzet mindenütt eloltották (máskor mindig égnie 
kellett) és az új, megszentelt tűzzel gyújtották meg. A 

szentelt gyertya védte a családot égiháború, villámlás, 
jégeső- és a gonosz kísértése ellen. Ládafiában tartották 
vagy kék szalaggal átkötve a falra akasztották, s volt, ahol 

a házioltárt ékesítette. Főleg vihar 
idején gyújtották meg, s imádkoztak 
mellette, de égett Vízkereszt napján, 
a házszentelésnél is. A szentelt gyer-
tya végigkísérte az ember életét: Már 
a pólyásbaba fejénél égett, ott volt a 
gyermekágyas asszony szobájában 
valamint esküvő alkalmával mikor 
az ifjú pár nyugovóra tért, s a haldok-
ló ember kezébe is égő szentelt gyer-
tyát adtak, így lámpással mehetett a 
lelke az örök élet menyegzőjére.

E jeles naphoz időjárás- és ter-
mésjósló hiedelmek is kapcsolód-
nak. Közismert hiedelem

szerint, ha gyertyaszentelőkor jó 
idő van, a medve a napsütésben meg-
látja az árnyékát, és

megijedvén visszabújik barlangjá-
ba, elnyúlik a tél, mert még negyven 
napig hideg lesz, de ha nem, korai 
tavaszra számíthatunk.

Királyné ül székébe, fehér öltöze-
tébe. 

-  Könnye csepeg ölébe, mondd 
meg hamar, miféle?

Gyertya szentelö Bóldog Aszszony napjára
(részlet)

Egeknek fényes villámja,
Bóldog Szüz Mária;
Szivünknek fényes aranya,
Christus Annya
Könyörögj értünk Szüz Mária.
Hogy Jesust Templomba vitted,
Simeon ölébe tötted:
Kezedben világot hoztál,
Kivel meg-világositál.

(Cantus catholici. Kassa 1674)

FELHÍVÁS

Tisztelt Olvasóink!  Gyomaendrődön 2012-ben ismét megrendezésre kerül a Gyomaendrődiek Világtalálkozója, immár 5. alkalommal. Ha van 
olyan elszármazott ismerősük, aki 2009-ben nem kapott meghívást, kérjük, jelezzék azt a Polgármesteri Hivatal Titkárságán a 06/66-581-232-es 
telefonszámon, vagy a tothkatalin@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen. (Szerk.) 

2011. februári-márciusi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

  Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

II. 5. 19 óra Batyus Sváb Bál.  Belépő: 1.200 Ft (Jegy és 
asztalfoglalás elővételben! Korlátozott!)

Katona J. Művelődési Központ
Gyoma, Kossuth u. 9.

Schwalm Márton, Gy.e. Német 
Kisebbségi Önk.06309588793

II. 10. „Aranyfonál” népmesemondó verseny
  JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ VÉGE!

„Határ Győző” Városi Könyvtár(ak)
 Kossuth u. 50; Blaha L. u. 21.

               06-66-282-598
               06-66-386-157

II. 21-25. „Aranyfonál” népmesemondó verseny
„Határ Győző” Városi Könyvtár(ak)
Kossuth u. 50; Blaha L. u. 21.

               06-66-282-598
               06-66-386-157

III. 15. Nemzeti Ünnep Endrőd, Hősök tere Polgm. Hivatal, Tóth Katalin
                         06-66-581-232

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Digitális oktatás iskolánkban
Régi álmunk teljesült, amikor végre beszerelésre kerültek két 

tanterembe az új, oktatást segyítő digitális eszközök. Egyelőre azért 
csak két terembe, hogy a kollégák és tanítványaink próbálgassák, 
ismerkedjenek vele - hiszen a XXI. században nem térhetünk vissza 
a palatáblához.

A 2. osztály termében a gyerekek már ki is próbálták - monda-
nom sem kell, hogy a projektoros kivetítéssel minden kisdiák te-
kintetét a játékos feladatokra koncentráltuk. Az alkalmazás közben 
nemhogy nehéz lett volna rávenni tanítványainkat a használatára, 
hanem más, hagyományos játékokkal sem lehetett őket a teremből 

elcsalni. Éppen ezért ennek a legfőbb haszna, hogy a gyerekek meg-
szeretik a tanulást, mivel meglátják azt is, hogy jó kedvvel is el lehet 
végezni egy adott munkát, természetesen megfelelő hozzáállással. 
Az eszköz lényege: projektoros kivetítéssel és egy infratoll segítsé-
gével gyakorlatilag a táblára kivetítjük a feladatokat. Az infratoll a 
krétát és a számítógép egerét - kettő az egyben - helyettesíti. Lehet 
vele írni, rajzolni, vaktérképen a megfelelő elnevezéseket pl. a fo-
lyókhoz odarendelni, vagyis mindent, amire a számítógép képes, 
hiszen a képernyőt vetítjük ki a táblára. 

Amikor XXI. századi oktatástechnológiai eszközökről beszé-
lünk, mindig hangsúlyos, hogy nem szabad elfelejteni a humán erő-
forrást sem, vagyis a tanári hátteret, valamint a katolikus oktatás jól 
bevált pedagógiai módszereit sem. Így tudjuk ötvözni a legmoder-
nebb technikát és az évszázados hagyományok alatt megteremtett 

értékrendet a peda-
gógusi kvalitással, 
mivel így lesznek 
jól felkészült szak-
emberek egykor az 
iskolánkból kilépő 
diákok is, hiszen 
így tudjuk megad-
ni számukra a leg-
nagyobb esélyt az 
életre. 

Kívánom, hogy 
az új digitális esz-
közök alkalmazá-
sával sikereket érje-
nek el diákjaink és 
kollégáim egyaránt.

Lukács László
igazgató

Az „elkésett” Mikulás
Iskolánkban járt újra a Bibuczi együttes. Az alsós kisdiákok 

nagy örömmel fogadták a zenés előadást, mely felidézte újból a Mi-
kulás várás örömét. Galagonya főkrampusz és Félix manó segítsé-
gével leleplezték az álmikulás csínytevését. A történet jó hangulatát 
a fülbemászó dallamok fokozták. A gyermekek tapssal, ujjongással 
köszönték meg a színvonalas előadást. Reméljük, máskor is elláto-
gatnak hozzánk.

Bereczkyné Baranyai Mónika, Fekécs Edit, Szabóné Vaszkó Éva

Újabb siker…
Az országos Dugonics András Matematika Verseny második 

fordulójából Rajnavölgyi Gergő 7. b osztályos tanuló 60%-os telje-
sítményével számíthat arra, hogy az előző évek szép hagyományát 
folytatva bekerüljön a döntőbe. A második forduló hét feladatából 
öt feladatot hibátlanul oldott meg Gergő, így reméljük a márciusi 
fordulóban lesz a helye. 

Felkészítő tanára: Cseh Jánosné

 Szeptember 1-jén 31 elsős kisdiák lépte át az iskola kapuját. 
Kezdetben kissé megszeppenve foglalták el az általuk kiválasztott 
helyet a tanteremben, ám néhány nap elteltével megszokták az új 
környezetet. A megilletődöttség jelei eltűntek az arcokról. Hamar 
elsajátították az iskolai élet szabályait, új barátságok kötődtek. A 
betűk és a számok birodalmában egyre magabiztosabban tevékeny-
kednek.

Szabóné Vaszkó Éva és Fekécs Edit tanítónők



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István

VÁROSUNK 2011. február10

Tájházunk szinte megalakulása óta 
helyet ad az Endrődhöz és térségéhez 
kötődő néphagyományok bemutatásá-
nak. Vaszkó Irén tanárnő gyűjtésének 
köszönhető, hogy az endrődi betlehe-
mes és a háromkirályjárás dramatikus 
játékok megőrződtek számunkra, és 
tovább örökíthetjük az elkövetkezendő 
nemzedékeknek. Erősítve bennük szü-
lőföldjük iránti tiszteletet és az egész-
séges identitástudatot. A dramatikus 
vallási népszokásaink Endrődön, az 
1950-es évek végéig éltek legtovább a 
külterületi tanyákon. A hosszú csendet 
1982-ben, a tájházban megrendezett 
háromkirályjárás törte meg. Az ese-
mény a korabeli rendszer szemében 
bűnös cselekedet volt, és csak néhány 
befolyásos kultúrembernek köszönhe-
tő, hogy nem zavarták meg a rendez-
vényt. Az 1989-es rendszerváltozás 
után csak lassan oldódtak a kötelékek, 
és a Jézus születését hirdető népi já-
tékok - kissé esetlenül - kerültek be az 
iskolák ünnepi alkalmai közé. A tájház-
ban 2004-től Vízkereszt tájékán rendez-
zük meg a téli ünnepkör népszokásait 
felelevenítő rendezvényünket. Az évek 
során gyönyörködhettünk az újirázi, 
az okányi, a hunyai és a bihardiószegi 
gyermekek játékaiban. Megelevene-
dett a lucázás, a betlehemezés, a re-
gölés, és a háromkirályjárás az öreg 
falak között.

2011. január 8-án délután újra 
megtelt a tájház érdeklődőkkel. Dr. 
Bartháné Kmetty Éva pszichológus kö-

szöntőjében tárta fel a közönség előtt 
a népi dramatikus játékok szerepét a 
fogyatékkal élő embertársaink életé-
ben. A dal, a mozgás, a népszokások 
pozitív közvetítő ereje akár terápiaként 
is alkalmazható a sérült emberek fej-
lesztésében.  A tudományos igényű 
bevezető előadás után a Komádi Szín-
játszó Kompánia bihari betlehemezé-
se következett. A humoros játék és a 
nagyszerű előadás jó hangulatot te-
remtett. Őket követte az Okányi Szo-

ciális Otthon sérült fiataljainak kedves 
dalos-táncos játéka. A fogyatékkal élő 
fiatalok műsorát nagy tapssal üdvözöl-
te a közönség. Az endrődi betlehemest 
a nagylétai Arany János Általános Is-
kola napközis csoportja adta elő. Az 
ünnepi műsorsorozatot a Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola hunyai 
és gyomaendrődi diákjai zárták az 
endrődi háromkirályjárással. A meghitt 
hangulatú ünnepség házszenteléssel 
és közös énekléssel zárult.

Háromkirályjárás az Endrődi Tájházban

Nagylétai általános iskolások
Komádi Színjátszó Kompánia 

betlehemezése

Szent Gellért Iskola csoportja Okányi Szociális Otthon sérült fiataljainak 
előadása



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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A templom építő Fischer Ágoston kecskeméti építőmes-
ter úgyis mint fővállalkozó a szintén kecskeméti illetőségű 
Novák Gergely ácsmesterrel dolgozott együtt/ manapság ta-
lán alvállalkozónak mondanák/. A gyomai világi és egyházi 
előjáróósággal magyar nyelven írott szerződését ő is néme-
tül írta alá egy német nyelvű gót betűvel írott rövid záradék 
után; „ Gregori Nowak mp. zimmer meister in Ketskemet.” A 
szerződés következőképpen íródott :

„Alább írta ezen levelem által adom tudtókra mindenek-
nek akiknek illik, hogy a gyomai Reformata Ekklésia elől 
járóival a mostan építendő templomunk tetejének általam 
leendő elkészítésére meg egyeztem és alkut tettem e követ-
kezendő módom úgy mint; 

1-őr ki lévén már a Delineatioba a templomnak 
széllessége, hosszúsága téve /deilenation=tervrajz/ ahhoz 
képest tartozom annak  tetejét proportionaliter /arányosan/ 
díszesen jól elkészíteni s bé zsindelyeztetni, semmi legki-
sebbet is a Delineatiótól nem távozván, hanem magamat 
minden részben ahhoz szabni, melyhez képest 

2-szor  Hogy ha én Delineatiotól el távozván a munkába 
valami hiba történne, azon hibát vagy az által okozandó kárt 
nem az Ekklésia, hanem én tartozom szenvedni.

3-szor Minthogy a mostan még álló templomnak és To-
ronynak a tetejít le kellett bontani, még pedig úgy hogy az 
azokból ki kerülő Matériáléknak /anyagoknak/ hasznát le-
hessen venni, azon esetre ígérem, hogy mivel Áts legények 
ezen bontáshoz jobban értenek mint a közönséges embe-
rek, tehát ezen munkáért semmi bér vagy fi zetést különben 
nem kívánok hanem hanem a legényeknek míg azon el bon-
tási munka tart csak éppen  napi számokat fi zesse meg az 
Ekklésia. 

4-szer A már említett új templomnak Tetejéhez meg kíván-
tató mindenféle matériálékant nem én, hanem az érdemes 
elől járók Szerezvén meg azon munkának tökéletesen való 
elkészítéséért tartóznak énnékem ezer hetven  az az 1070 
Forintokat le fi zetni mely summából most ezen Contractusnak 
/ szerződésnek/ írásokat 100 forintot letésznek, a hátra lévő 
részt rész pedig rész szerént a munkának folyamattya alatt, 
egészen pedig a munkának tökéletes és helyes elvégzésé-

„Építőmesterek kőmívesek, ácsok,” ismertek s ismeretlenek 
a gyomai református egyházi épületek megalkotói II.

vel fogják ki fi zetni. 
Mely lett egyeségnek nagyobb bizonyságára adom ezen 

Contractuális Levelemet Gyomán Május 1-ső napján 1805 
Esztendőben.”

A már megépített templom belső berendezésére bútorza-
tára, liturgiai építmények elkészítésére a nagyváradi illetősé-
gű nemes Czere István asztalos mesterrel kötöttek szerző-
dést eleink1 1812-ben.

„Alól írtak adjuk tudatókra mindeneknek kiknek illik, hogy 
Nagyváradi lakós az asztalos mester Czere  Istvány úrral 
alkura léptünk s tökéletesen is megegyeztünk a mostan álló 
templomunkban meg kívántató alsóbb karbeli és ide leve-
vő székek prédikáló szék, úr asztala s a körül lévő megkí-
vántató Cancellusoknak Keresztelő edénynek úgy szintén a 
három helyre megkívántató éneklendő énekek megmutatá-
sára szükséges Tábláknak és Kántori Pulpitusnak, a keze 
alá adandó meg kívántató fákból leendő elkészítése eránt a 
következendő módon úgymint. 

1-ször A fent írtak asztalos mester tartózik a Delineatio 
szerént az egész megnevezett munkát observálván abban 
minden nagyobb kisebb czirádákat és mettzéseket a reánk 
jövő 1812-dik esztendőben esendő augusztus hónapra tö-
kéletesen minden hiba nélkül el készíteni azon jegyzéssel, 
hogy a karbelliszékek, az alsó székek formájára ugyan de 
minden faragás nélkül fog elkészíteni.

2-ször A Delineatioban meg írott mettzések és formasá-
gok a hol megkívántatnak arannyal fognak a fent írt asztalos 
mester által diszesíttetni, egyéb eránt pedig az úgynevezett 
Nagy utakra menő székeknek végeik úgy szintén a prédikáló 
szék úr asztala a körül lévő Cancellusok, keresztelő edény, 
és három helyre megkívántató éneklendő ének számát Táb-
lák fején portcellán szint mutató Lagirozással fognak több-
ször említett s megírt Mester Úr által el készíttetni, azon meg 
jedzéssel, hogy a székeknek fél felől való végik, nem külön-
ben az oldalszékeknek eleik és végig hasonló színre fognak 
olajos festékkel festeni. 

3-szor Mindezen e szer ént elkészítendő munkáért a 
melette, hogy minden ehhez megkívántató fákat és deszká-
kat mi fogunk adnia nevezett asztalos mester Úrnak, kész 
pénzül fi zetni fogunk Kilentz ezer forintokat, 24 köböl búzát, 
s a szükséges legényeknek meg kívántató minden napi tar-
tózásokat, Napjára edgyenkint egy ittze bort számítva és 
früshtökre (reggelire) egy kevés pályinkát és kenyeret adni. 

Mely edgyességnek nagyobb bizonyságára adjuk ezen 
nevünk aláírásával helységünk szokott élő petséttyével meg 
erősített tractualis levelünket.

Gyomán Febr. 3-kán 1811. Gyoma helységének előjárói.

Néhány szó fogalom magyarázatra szorul.
Szöveg közben úgy gondoltam zavarólag hatott volna az 

olvasó számára a zárójelbe tett magyarázatok sűrűbb elő-
fordulása így a következőben szeretném azokat közreadni: 
„karbeli és lenti székek” az ülőpadok korabeli elnevezése, 
„a karbeli” a karzatra vonatkozik. Cancellusok „az Úr aszta-
la”, keresztelő medence körüli „rostélyos” kerítés, ami azt a 
liturgikus teret lezárja. Kántori pulpitus-emelvény, prédikáló 
szék szószék, papszék vagy Mózes szék a lelkészek pad-
ja. Observálván – megtartván, porcelán szín hófehér nagy 
utakra menő székek végig, azaz padok végig közlekedő 
utak mentén. „Lagirozás” talán gravírozás lenne vésett met-
szés elferdítve.

Cs. Szabó István

FELHÍVÁS!

Az Endrődiek Baráti Köri tagjainak és szimpati-
zánsainak!

Az egyesületünk szokásos budapesti összejö-
vetelét az éves közgyűléssel együtt 2011. március 
26-án (szombaton) rendezzük valószínűleg a tava-
lyi étteremben. Pontosítás az újság következő szá-
mában lesz.

Várunk Mindenkit és azok jelentkezését is, akik-
kel évek óta nem találkoztunk rendezvényeinken. 
Örömmel fogadunk minden érdeklődőt.

Timár Imre elnök
T:06-1-3267-567

E-mail: timarimrev@gmail.com
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A téli holtszezon-
ban is jelentős esemé-
nyek zajlottak a Gyo-
maendrődi FC háza 
táján. 2011. január 
6-án közgyűlést tartott 
az sportegyesület, ahol 
a szép számmal meg-
jelent tagság előtt a 
vezetőség beszámolt a 
2010-es év eredménye-
iről korcsoportonként, 
valamint beszámolt a 
2010-es év pénzügyi 
helyzetéről. A közgyű-
lés résztvevői a beszá-
molókat követően hoz-
zászólásokkal, építő 
kritikákkal mondtak 
véleményt az elmúlt 

évről. Ezt követően Szabados Ferenc és Fülöp Zoltán társelnö-
kök, akik eddig közösen irányították a sportegyesületet az elmúlt 
két és fél évben a két egyesület egyesülése óta, lemondtak elnöki 
pozíciójukról. A közgyűlés jelölő bizottságot hozott létre, amely-
nek feladata lett a következő közgyűlésre új vezetőket javasolni 
az egyesület élére.

2011. január 21-én ismét közgyűlésre gyűlt össze a Gyoma-
endrődi FC tagsága, ahol új vezetőséget választottak az egyesület 
élére. A jelölő bizottság Fülöp Zoltánt javasolta a közgyűlésnek az 
elnöki teendők ellátására. A közgyűlés megválasztotta a jelöltet 
az egyesület elnökének. Ezt követően az új vezetőség megválasz-
tására került sor, a közgyűlés az alábbi személyeket választotta be 
a vezetőségbe az elnök mellé az elkövetkező öt évre: Béres János, 
Bóczér Tibor, Magyar Péter, Hunya Péter, Vaszkó Béla, Fekécs 
Imre.

Kívánok az új vezetőségnek eredményes munkát a sportegye-
sület élén.

A labdarúgók 2011. január 17-én megkezdték a felkészülést 
a március 5-én kezdődő 2010-2011-es évad tavaszi szezonjára. 
Heti négy alkalommal szabadban edzenek a Népliget úti sport-
pályán, heti egy alkalommal pedig a Gyomaendrődi Liget fürdő 
területén tartják az edzésüket, majd lazítás a fürdő gyógyvizében. 
Külön köszönet illeti a Gyomaendrődi Liget fürdő vezetőit, hogy 
ezt a lehetőséget biztosítják a labdarúgók számára.

2011. január 22-től minden hét végén edzőmérkőzéssel színe-
sítik a felkészülési programot a labdarúgók.

Az edzőmérkőzések időpontjai:

2011. január 22.     14.00     Gyomaendrődi FC - Csárdaszállás
2011. január 29.     10.30     Gyomaendrődi FC  -  Dévaványa
2011. február 5.      14.00     Gyomaendrődi FC - Körösladány
2011. február 12.    Még nincs lekötve mérkőzés
2011. február 19.    Nagyenyed testvérváros, időpont később 
2011. február 26.    11.00      Mezőtúr – Gyomaendrődi FC

A sikeres téli felkészülés reményt ad egy jó tavaszi szereplésre. 

Fülöp  Zoltán

Hornokné Mariska néni 100 éves

Meghitt ünnepség volt január 18-án a vésztői református sze-
retetotthonban.

Az endrődi Hornok Lajosné Hornok Mariska néni négy éve él 
a vésztői református szeretetotthonban. Január 18-án ünnepel-
te 100. születésnapját. Ez alkalomból a szeretetotthon, valamit 
a családja bensőséges házi ünnepséget rendezett a tiszteletére.

Juhász Sándor helyi református lelkipásztor volt a házigaz-
dája az ünnepségnek. Imával, énekkel kezdte az ünnepséget. Az 
ünnepelt ükunokája, Turbucz Zsófi  (felső kép) verssel köszöntöt-
te az ünnepeltet. Ezután Bak Etelka verselt, majd a vésztői refor-
mátus általános iskola diákjai fuvola, furulya játéka következett.

Gyomaendrőd Város nevében Lehóczkiné Tímár Irén képvi-
selőasszony köszöntött, és Dr. Szonda István virágcsokrot adott 
át. (alsó képünk)

Köszöntötte az ünnepeltet Molnár Sándor vésztői polgár-
mester, majd a jegyző Orbán Viktor miniszterelnök kormánykö-
szöntőjét adta át.

Végül Iványi László tb. kanonok, endrődi plébános imádko-
zott, és részesítette áldásban a jó egészségnek örvendő 100 éves 
asszonyt.

Ezután pezsgővel koccintott az ünnepelt a vendégekkel, és 
megkínálták a vendégeket a 100 gyertyaszálas tortával.

Magasztallak, Uram, a népek közt, 
zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. 

Mert szereteted az égig ér, 
hűséged a magas fellegekig. 

Magasztaljanak a mennyben, Istenem, 
dicsőítsenek az egész földön!

108. Zsoltár 4-6

Szerkesztőségünk is kíván Mariska néninek további jó egész-
séget, Isten áldását további életére.

Új elnökség irányítja a labdarúgó egyesületet
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Olvasóink írják...
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METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz

Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
Csövek, szerelvények
Hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 

Háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika
Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz 
értékes ajándékot adunk!

Karácsonyi együtt ünneplés Gyomaendrődön

Több rendezvény is volt a városban karácsony előtt. Én most kettőről 
szeretnék írni.

Szép kezdeményezés volt a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda ré-
széről, Cserenyecz Évike óvodavezető vezetésével a városi adventi ko-
szorú felállítása, a négy gyertya meggyújtásához a műsor megszervezése.

A gyertyagyújtás a karácsonyt megelőző négy vasárnap volt Gyomán 
a főtéren. Nagyon ügyesen megépítették a Százszorszép Óvoda dolgozói 
a szökőkút köré az adventi koszorút az Önkormányzat – Képviselőtestü-
let anyagi támogatásával. Nagyon szép, esztétikus látvány volt.

 - Az első gyertya gyújtása vasárnap délután 4 órakor volt. Iványi 
László tb. kanonok, plébános köszöntője után Várfi  András pol-
gármester úr gyújtotta meg az első gyertyát. Majd a Százszor-
szép Óvoda gyermekei és óvodapedagógusai adták a műsort: 
Adventi köszöntőt, a szeretetről szóló énekeket, verseket adtak 
elő.

 - Következő vasárnap Sipos Tas Töhötöm református lelkész 
mondott szép gondolatokat. Majd a gyomai Szülőföld Baráti 
Kör képviselői gyújtották meg a gyertyát. Ekkor a Gondozási 
Központ lakói-dolgozói a karácsonyról, a szeretetről énekeltek, 
verseltek.

 - A harmadik gyertyagyújtáskor Kocsik Mónika evangélikus lel-
késztől szintén a szeretetről, a karácsonyról, a karácsonyvárásról 
hallottunk szép gondolatokat. A harmadik gyertya meggyújtá-
sára az Endrődiek Baráti Körét kérték fel a szervezők. Igen nagy 
megtisztelés volt ez számunkra. A Baráti Kör nevében Ladányi 
Gáborné és Fülöp Imréné gyújtották meg a gyertyát. Ekkor a 
Zenebarátok Kamarakórusa külföldi és magyar szerzőktől ka-
rácsonyi dalokat énekelt. Nagyon szép, felemelő volt az énekük.

 - A negyedik alkalommal Iványi Atya gyújtotta meg a gyertyát. 
Ő mondott zárszót és az Advent beteljesedésével köszöntötte a 
város lakóit, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánva. Ez-
után igen színvonalas, meghitt műsort a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola gyermekei adtak Polányi Évike tanárnő veze-
tésével.

Mind a négy alkalommal a Százszorszép Óvoda nevelőtestülete for-
ró teával kínálta az ünneplés után a beszélgető embereket. Dicséret illeti 
az Óvoda Kollektíváját az elgondolásért, a szervezésért, a megvalósítá-
sért, hogy együtt ünnepelhettünk.

Sajnos, a vasárnapi autóbusz közlekedés miatt kevés endrődi lakos 
vett részt ezeken a gyertyagyújtásokon.

Talán ezért is – nem tudom – de az endrődi részen is szerveztek kará-
csonyi közös ünneplést. Gyomaendrőd endrődi részén lévő Képviselők 
szervezésében Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselőasszony vezetésével 
az endrődi Hősök terére hívták a lakosságot december 18-án délutánra. 
Nagyon hideg idő volt, fújt a szél, kustolt a hó, de az emberek szépen 
gyülekeztek. A Képviselők meleg teával, forralt borral, kaláccsal, rétessel, 
szaloncukorral (kinek mivel) kínálták a gyülekező embereket. Féltünk, 
hogy talán nem is lehet megtartani az ünnepséget. Ekkor megjelent 
Laci Atya és felajánlotta, hogy tartsuk meg bent a Szent Imre Katolikus 
Templomban. Tele lett a templom gyerekekkel, felnőttekkel.

Iványi Atya és Dr. Farkasinszky Erzsébet köszöntője után a Selyem 
úti óvoda gyerekei adták elő a betlehemes játékukat – Giricz Klárika 
óvodapedagógus vezetésével. Szép, csengőhangú, látványos volt a mű-
soruk. Majd az öregszőlői óvodások körjátékot játszottak, a Csemetekert 
és a Napsugár óvodák gyermekei, óvónénik együtt karácsonyi énekeket 
énekeltek.

Majd a Gondozási Központ lakói-dolgozói karácsonyi verseket, éne-
keket szedtek csokorba.

Szép, megható eseményben volt itt is részünk. Befejezésképpen a 
képviselőasszony áldott szép karácsonyt és boldog új évet kívánt a jelen-
lévőknek és kérte, hogy menjünk vissza a Hősök terére további együtt-
létre.

A szél, a hóesés ekkorra már elállt. Ott kinn az endrődi Barátság 
Klub énekkara szép karácsonyi énekeket kezdett énekelni: Kis kará-
csony… Ó gyönyörű szép…. Dicsőség…. Harang szól a kis falumban 
szent karácsony napján, stb. A jelen lévő emberek bekapcsolódtak és 
együtt énekelték ezeket az ismerős énekeket az énekkarral. A szervezők 
ezalatt minden jelenlévőnek égő gyertyát adtak a kezébe. Szép látvány 
volt ez az együtt éneklés a besötétedett Hősök terén a kivilágított fenyőfa 
közelében. Lelket melengető érzés hatotta át az embereket.

Köszönjük az endrődi Képviselőknek ezt a szervezést, rendezést és 
jó lenne, ha jövőre is folytathatnánk minél több résztvevővel ezt a kará-
csonyt váró szeretetteljes együttlétet.

Fülöp Imréné
egy résztvevő

 Kedves Olvasóink, Előfi zetőink, Támogatóink!

Köszönjük, hogy már rendezték idei előfi zetésüket.
Ha valaki netalán megfeledkezett volna, kérjük, minél előbb fi zes-

se be a decemberi számban kiküldött csekken a 2011-es évi előfi zetési 
díjat.

Csak emlékeztetőül, hogy áraink ez évben is a tavalyi:
a helyi és hunyai olvasók részére az előfi zetés díja: 2.100 Ft/év,
a postán küldött lapunk előfi zetési díja: 3.500 Ft/év. 
Kérjük továbbá, ha valakinél címváltozás áll be, azt haladékta-

lanul jelentsük, mert többen reklamáltak, hogy nem kapták meg 
lapunkat. Előfordul, hogy visszajön a „címzett ismeretlen, a címzés 
elégtelen” címkével, de nem mindig. Ellenőrizzük a címkén, hogy 
valóban helyes-e a címzés! Ha nem, akkor haladéktalanul jelezzük 
a Szerkesztőségnek!

Kérjük továbbá, hogy ajánlják, terjesszék lapunkat ismerőseik, ba-
rátaik körében. Köszönjük!            Városunk Szerkesztősége
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
A hatékony tanulás: „tan-tan”

A második félévet háromnapos tréninggel kezdték a felső tagoza-
tos tanulók. A tanulás tanítása során a „Mire való az iskola” témaköré-
ben önvizsgálattal, tanulási szokásokkal, tanulást segítő módszerekkel 
ismerkedtek, megvizsgálták a tanuláshoz szükséges belső állapot ter-
mészetét, a tanulást segítő külső körülményeket, tanácsokat kaptak 
pedagógusoktól és egymástól is. 

Koncentrációs gyakorlatokkal fejlesztették fi gyelmüket, erősítették 
kitartásukat, akaraterejüket. Beszédművelés kapcsán elsajátították a 
megfelelő légzéstechnikát, hangképzést, kiejtést. Szókincsüket gyara-
pították a magyar írók, költők alkotásainak segítségével. 

A kifejező olvasás témakörében sor került felolvasásra, blattoló ol-
vasásra, saját szöveg felolvasására, mesemondásra. Dinamikus olvasás 
során fejlesztették a perifériás látást, a fi xációszélességet, a ritmikus 
szemmozgást. Az olvasás fejlesztése számítógéppel is történt. Az emlé-
kezet fejlesztését sok játékos gyakorlattal oldották meg. Az önművelés 
területén megismerkedtek a nyomtatott és elektronikus információk 
keresésével. Könyvekben búvárkodtak, használták az internetet.

A játékos gyakorlatok közben fejlődött a tanulók önismerete és se-
gítséget kaptak a hatékonyabb tanulás módszereinek elsajátításához.

Irodalmi délelőtt

Tomanek Gábor és Nagy Erika színművészek szórakoztatták az al-
sósokat versekkel, találós kérdésekkel, közismert dalokkal. A lelkes kö-
zönségből bőven akadt jelentkező az énekes, táncos feladatokra, így az 
előadás végére minden csokinak lett gazdája. 

Számítógépek reggeltől estig

Két számítógépekkel felszerelt teremben is folyik az oktatás a hét-
köznapokon. A számítógépes alapismeretektől a rajzoló, szövegszer-
kesztő, és különböző oktatóprogramokon át, egészen a prezentáció-
készítésig és a biztonságos internet használatig jutnak el a gyerekek a 
nyolcadik osztály végéig. 

A géptermek délután sem pihennek, ekkor van lehetőség internet-
használatra, fi lmnézésre, zenehallgatásra és természetesen leckekészí-
tésre is felügyelet mellett. 

A hulladék útja

A Regionális Hulladékkezelő által kiírt rajzpályázatra a sok bekül-
dött alkotás közül a következő tanulók munkáit díjazták: Vaszkó Ágnes 
4.b I. helyezett, Paróczai Gergő 4. b II. helyezett, Nemes Ágota 2. c és 
Derzsi-Kovács Szávitri Virág III. helyezett lett.

Jótékonysági vacsora

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Szülői Munkakö-
zössége szeretettel meghívja a szülőket, érdeklődőket jótékonysági va-
csorájára, melyet február 26-án rendeznek a Bowling étteremben.

Bővebb felvilágosítás az iskolatitkárnál: 283-938.

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

Hol tart az információ- fi gyelemfejlesztés játékosan a tanulás tanításakor

Kézikönyvek használatát gyakorolják a tanulás tanitása során

A rajzpályázat nyertesei 
Paróczai Gergő, Vaszkó Ágnes, Nemes Ágota és Derzsi-Kovács Szávitri Virág

Olvasásfejlesztés számítógéppel
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Móra Ferenc:
Ki álmodta a legszebbet? 

Sokat változtak a budai erdők azóta, mióta Mátyás 
király kergette bennük az őzet meg a szarvast. Abban 
az egyben bizonyos nagyon megváltoztak, hogy most 
már nem lakik bennük se szarvas, se őz. Hanem abban 
meg egy cseppet se változik, hogy ma is könnyebb 
köztük eltévedni, mint eligazodni.

Megesett biz az egyszer Mátyás királyon is, hogy 
akárhogy tudakozta kifelé az utat a rengetegből, ott 
lepte az éjszaka. Szerencse, hogy 
szép, csillagos nyáréj volt, amit 
vétek lett volna szobában tölteni. 
Többet ért a pattogó rőzsetűznél 
heverészni, ahol az udvari vadá-
szok mindjárt nyársra húzták a va-
dat. Kristályvízzel a csörgő hegyi 
patak szolgált, s hogy hiányosság 
semmiben se legyen, a falatozás 
végeztével Nekemiás mester is 
odatelepedett a király lábához, az 
udvari csillagász.

- No, tudós mester - intett neki 
Mátyás -, hadd lássuk, el tudsz-e al-
tatni a tudományoddal!

Tudós Nekemiás mester csak-
ugyan locsogott-fecsegett is a 
csillagokról annyit, hogy az udva-
ri vadászok mind elaludtak bele. 
De még a fülemilék is elhallgattak, 
még a patak is halkabban mormo-
gott, mikor egyszerre csak megszó-
lalt a király:

- Azt mondd meg, mester, ha 
olyan nagy tudós vagy: micsoda 
tűzpillangók röpködnek ott az erdő 
mélyében?

Nekemiás mester nem szólt arra 
semmit, hanem horkantott akkorát, 
hogy a király a kardjához kapott.

- Azt gondoltam, vaddisznó! - ütött a mester vállá-
ra, de az még összébb görnyedt, olyan jóízűen aludt a 
jámbor.

- Mégiscsak magamnak kell megnéznem azokat a 
tűzpillangókat! - ugrott talpra Mátyás, s kezébe kapva 
a puskáját, szép csendesen nekivágott a sűrűnek.

No, a tűzpillangók nem voltak valami ijedős terem-
tések. Annál nagyobb rajokban röpködtek, minél köze-
lebb ért hozzájuk Mátyás, s utoljára úgy nekibátorod-
tak, hogy a király arcába is beleröppentek.

- Ohó - hessegette el őket magától a király -, hiszen 
nem pillangók vagytok ti, hanem szikrák!

A tűzpillangók csakugyan egy nagy máglyából tán-
coltak kifelé, amely az erdő közepén úgy lobogott, 
mintha óriások lobogtatnának valami piros kendőt. 
Három szénégető legény hevert a máglya körül: azok 
meg igazi óriásoknak tetszettek a piros fényben.

- Jó estét, jó emberek - lépett oda hozzájuk Mátyás 
-, no, mire végzitek?

A jó emberek nagyon szűken eresztgették a szót a 
foguk közül. Nem csinálnak biz ők egyebet, mint feketét 
a fehérből. Fekete szenet a szép fehér fahasábokból.

- No, ennél különb mesterséget is tudnék - telepe-
dett közéjük a király. - Nem fákat kellene nektek vágni, 
hanem törököt.

- Mivel, atyafi? - mordult rá az egyik legény. - Fejszé-
vel-e vagy fűrésszel?

- Hja, legények, nem a fegyver teszi a katonát, ha-
nem a jóravaló katonának a király adja a fegyvert! Lát-
játok, hogy engemet is hogy fölékesített Mátyás király.

Ezzel szétlebbentette magán a köpönyeget, s kicsil-
lantotta alóla az aranyos kardot, az elefántcsontos pus-
kát. A három legénynek összevillant a szeme, s mindjárt 
közelebb hívták Mátyást a tűzhöz.

- De bizony legjobb lesz, ha az éjszakát itt tölti, kato-
na uram. Futja a derékalj mindnyájunknak, de még a 
takaródzót se húzzuk le egymásról.

No, az igaz is volt, mert a derékalj a puha pázsit volt, 
a takaródzó meg a csillagos ég. Aludt is a király olyan 
jóízűt, hogy még a feketerigók költögetésére se ébredt 
fel hajnalban. Hanem arra felébredt, mikor az egyik 
kormos képű legény oldozgatta le az oldaláról az ara-
nyos kardot.

- Mit csinálsz, te legény? - riadt föl Mátyás, s úgy szór-
ta a szeme haragjában a szikrát, akár a szentjánosbo-
gár. De nem ért az semmit, mert a három legény na-

gyon barátságosan nyomogatta 
lefelé a földre.

- Sose ugrándozzon, katona 
uram, hanem csak pihenjen szé-
pen. Hiszen nincs nekünk rossz szán-
dékunk, csak igazságot teszünk.

- Hát aztán micsoda tifelétek az 
igazság?

- Az, hogy reggel ki-ki elmondja, 
mit álmodott az éjszaka, s annak 
ha törik, ha szakad, teljesednie kell.

- Szép kis igazság! Hát aztán mit 
álmodtatok?

- Én csak annyit - nevetett a leg-
öregebb legény -, hogy ez az ara-
nyos kard az én oldalamon ragyo-
gott, s ezzel álltam be katonának 
Mátyás királyhoz.

S már akkor csakugyan oldalára 
kötötte a kardot.

- Én meg ezzel a gyöngyös pus-
kával mentem vitézkedni - szólt a 
középső testvér, s már akkor csak-
ugyan illegette a vállához a puskát.

A legkisebb fiú elszontyolodott, 
hogy így kisemmizték a bátyjai, 
hanem ahogy végignézett Mátyá-
son, egyszerre elrikkantotta magát, 
mert megakadt a szeme a vadász-
kürtön.

- Nini, tulajdon ezzel a kürttel álmodtam az éjszaka! 
Még a zsinórja is csupa ezüst volt, mint ennek.

Mátyás király azonban jó helyen tartotta az eszét, s 
nagyon vidáman mosolyodott el.

- Hát a szava ilyen volt-e annak a kürtnek, öcsém?
- Majd kipróbáljuk - kapott a szón a legény, s akkorát 

harsantott a kürttel, hogy az tán Buda váráig is elhal-
latszott. De a vadásztanyáig biztosan el, mert mire a 
legény harmadikat harsantott, akkorára már ott ter-
mettek a király vadászai.

A három szeneslegény négyfelé ugrott, de a király 
rájuk rivallt, erősebben a kürt szavánál:

- Hohó, ha én meghallgattam a ti álmotokat, ti is 
hallgassátok meg az enyémet! Azt álmodtam, olyan 
szorosra kötöttem a nyakravalótokat, hogy sose oldó-
dzott meg többet.

Nekemiás mester már akkor kiválasztotta, melyik 
bükkfa lesz a legmagasabb a három legénynek. Azok 
meg úgy álltak ott, mint a jégverte búza, s alig hittek a 
fülüknek, mikor a király szelídebbre fogta a szót:

- Ti sem akartatok nekem rosszat, én se akarok nek-
tek. Olyan feketék vagytok, hogy nem tehetek veletek 
mást, mint hogy beveszlek benneteket katonának a fe-
kete seregbe. 



VÁROSUNK 2011. február16

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

2011 – a „Kémia Nemzetközi Éve” 

Ebből az alkalomból Szurovecz Zoltánné a Kis Bálint Általá-
nos Iskola és Óvoda kémia-matematika szakos tanárnője rend-
hagyó bemutató délutánt szervezett január 26-án. Az érdeklődő 
tanulók és pedagógusok olyan különleges kísérleteket tekinthet-
tek meg, amelyeket egyébként a tanórákon nem láthatnak. 

A Magyar Kémikusok Egyesülete által szervezett kísérletso-
rozat központi témája a víz. A program különlegessége, hogy 
ebben az időpontban az ország számos iskolájában végeztek el 
hasonló kísérleteket.

2011. január 5-én, Dévaványán 
körzeti asztalitenisz-bajnokságot ren-
deztek. A Kis Bálint Általános Iskolát 
és Óvodát 5 tanuló képviselte, akik a 
következő eredményeket érték el:

Békési Bálint, Békési Levente, 
Békési Rebeka, valamint Gönczfalvi 
Balázs I. helyezett, Csapó Péter pedig 
III. helyezett lett korcsoportjában.

Mivel mindannyian dobogós he-
lyen végeztek, ezért részt vehettek a 
január 12-én, Orosházán megrende-
zett megyei döntőn. Itt szintén nagy-
szerű eredmény született: Békési 
Rebeka aranyérmes lett, így elnyerte 
a lehetőséget, hogy versenyezhessen 
február 19-én, Budapesten, az orszá-
gos döntőn!

2011. január 12-én, szintén Dé-
vaványa adott otthont a körzeti sakk-

versenynek. A Kis Bálint Általános 
Iskolából és Óvodából 17 tanuló vett 
részt. 

Eredményeik:

I.-II. korcsoport: Németh Regina   
I. helyezés, Dávid Martin I. helyezés, 
Csikós Zoltán I.  helyezés, Rák Dávid 
IV. helyezés, Nagy Zoltán II. helyezés, 
Varjú Dániel IV.  helyezés, Szilágyi 
Bence V. helyezés, Jónás Szebasztián 
VII. helyezés, Vizsnyai Kristóf  VIII. 
helyezés,  Jónás Péter IX. helyezés.

III.-IV. korcsoport: Kriszt 
György II. hely, Piltz Attila III. hely, 
Polgár András IV. hely, Laskai Benja-
min  VII. helyezés.

A dobogós helyezettek február 
12-én, Gyulán a megyei döntőn kép-
viselik iskolánkat.

Sporteredmények: asztalitenisz, sakk
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„Drága talizmán ez a könyv, óvó amuletted” – írta Szilágyi Ferenc 
– még 2009-ben - ajánlásul az akkor megjelenő Magyar Athenas c. 
könyve elé.

Epigramma-gyűjtemény e kötet, mely kezdetektől 1766-ig mu-
tatja be irodalmunk halhatatlanjait, történelmünk, kultúrtörténetünk 
gyöngyszemeit, nemzeti Pantheonunk nagyjait… Szilágyi Ferenc opti-
káján keresztül… melyben ott az irodalom-, nyelv- és művelődéstörté-
nészi múlt, látásmód (a „kényszerpálya” összes ismerete, tapasztalata); a 
tanár adni akarása; a lírikus érzékenysége, formaművészete…

Szívügye volt e versfüzér megjelenése, hiszen mindig költő szere-
tett volna lenni… gyomai elemistaként, túri gimnazistaként… Szabó 
Lőrinc támogatottjaként, és évekkel később megszállott tudósként… 
Pihentetőül kezdett epigrammákat írni, a megfeszített napi 10-12 órá-
nyi könyvtári – filológiai munka szüneteiben… ezért is jelenhetett meg 
viszonylag későn első verseskötete Csalánok és ibolyák címmel (62 
évesen), melyet még életében öt követett. (Világ csodája, Parainesis 
Epigrammatica, Hévízi csoda-tó, Honvágy, Magyar Athenas I.)… el-
köteleződése a líra iránt életreszóló, mert a tudomány sokkal kevesebbet 
tud megragadni az életről, mint a költészet. A költészet, az maga a 
teljesség, az élet teljessége.”

Könyvének ugyanazt a címet adta, mint hajdani tudóstársa, az erdé-
lyi református lelkész, Bod Péter első magyar nyelvű irodalomtörténeté-
nek adott, és amely az 1766. évvel zárul. Nem véletlen, hogy Szilágyi 
Ferenc lírai irodalomtörténetének első része is időben itt ér véget…de 
már készen állt a folytatásra… jelezve, hogy még két kötetre valónyi 
epigrammája van későbbi korok íróiról és műveiről.

Izgatott örömmel vehette kézbe, forgathatta tehát 2009-ben a Gyo-
mai Kner Nyomda igényes formátumú munkáját, a puha (kézbe simu-
ló, finom tapintású) borítású könyvét, „szellemi gyermekét”, az „irodal-
munk gyöngyei – versfoglalatban, képekkel” alcímmel ellátott Magyar 
Athenast.

Címadó epigrammájában – már az első oldalon – az olvasónak és 
önmagának szegezi a kérdést: „Hát vajon a Te hazád?!” áll-e még, él-e 
még?... a haza mely földrajzilag nem körülhatárolható… a haza, mely 
egyszerre nemzeti és egyetemes… az a szellemi haza, melyet „lakói” – 
irodalmunk írói, költői, tudósai, művészei – évszázadok alatt megterem-
tettek, halhatatlanná tettek, s örökül hagytak minden magyarnak…  az 
emberiségnek… mint az ókori görögök… kultúrájukat, történelmüket, 
szellemi és tárgyi hagyatékukat… Pallas Athéné templomát… 

A válasz: igen!? Él és áll az a haza, melynek Szilágyi Ferenc életé-
ben kutatója és tudósa volt… az a haza, melynek örökségét nemcsak a 
tudós, de immáron a költő életműve is gazdagít… a lírikusé…

2010 karácsonyára jelent meg a Magyar Athenas II. Talizmán a 
magyarságnak (1772-től napjainkig). E második kötet válogatása, ösz-
szeállítása már Szilágyi Ferencné Németh Eszter feladata lett, hiszen 
Szilágyi Ferenc, Feri bácsi örökre itthagyta családját, barátait, szeretett 
szülővárosát, olvasóit, tisztelőit…fizikai hazáját… A szerkesztést és 
jegyzeteket Kováts Dániel főiskolai tanár végezte, a válogatás Kissné 
Dr. Kovács Adrienne (endrődi születésű, Toldy-díjas középiskolai tanár) 
és Baranyai József, bibliafordító munkája… a kiadást a Kazinczy Ferenc 
Társaság neve fémjelzi.

A Magyar Athenas II. epigrammái azoknak a művészeknek, tu-
dósoknak, államférfiaknak portréit rajzolja mérnöki pontossággal s a 
lírikus kifinomultságával, akiknek sorsa és sorai, életműve „átzuhogott” 
rajta, titokzatos áramlást keltve… verseket eredményezve. Ez az áram-
lás, rejtelmes sugárzás ott van a szavak, sorok mögött, hogy aztán együtt 
rezonáljon az arra érzékeny olvasóval… aki egy-egy költői, festői, zene-
szerzői világot érezhet, sejthet, ízlelgethet… „a legmegfelelőbb szavak 
a legmegfelelőbb helyen” segítségével, s a rendkívüli fegyelmezettséget 
igénylő műfaj keretei között.

Komoly munkára hív meg Szilágyi Ferenc… univerzumok bejá-
rására, csillagvilágok megismerésére… félelmes nagy erők közelébe… 
égő és világító égitestek fényjeleihez… ahol jelen van „nyelvnek meg 

léleknek az ősi győzelmes elegye”… 
A bibliafordító barát, Baranyi József Bevezetőjében így ír: 
„Szilágyi Ferencnek talizmán volt Arany, Ady, Petőfi, Bartók, Apá-

czai Csere, Tótfalusi Kis Miklós. Talizmán volt az, amit Kőrösi Csoma 
életében talált, és ezt a mesés értékű talizmánt fel kellett mutatnia, en-
nek vonzását tovább kellett sugároznia. A hozzá méltó utókor pedig 
azzal igazolhatja a tudós költő igazát, ha verseit olvasva, ő is felismeri a 
kincset elődeink életében.”

Ebből a kötetből kap most válogatást az Olvasó… hogy együtt 
emlékezzünk Gyoma(endrőd) tudós költőjére, aki egy éve távozott el 
közülünk…       Polányi Éva

Kőrösi Csoma búcsúja

Építettem tinektek pagodát
jól fönt, szent zarándokhelyet,
legyen egy zug a Földön,
hová fölnézzetek.
Mondhatjátok: tévedtem,
nem leltem meg a hazát
ott, túl, a hegyeken túl
nem találtam magyart.
Leltem helyébe mást
ami életbe’ tart: talizmánt-
menjetek, vigyenek a Mesék,
s Rézerdő rejtekén,
hol a madár se jár,
a Legnagyobb Hegyen
vérző lábam nyomán
én mondom: meglelitek!

                  Epigrammáim elé

Mint a szív üteme: lüktetnek bennem a versek,
     a sorok és sorsok: ahogyan átzuhogott
rajtam a Minden Idő, s rejtelmes új fluidum lett.
     Lüktessen Benned, hogyha nem is leszek én.

                  Tóth Árpád (1886-1928)
                                 költő

Lenge rekettyebokor sugaras koszorúban az erdőn
  illatfelhőkben, hol puha kankalin int:
egy költő hever ott, felhőjáték a szemében,
  fájó szíve gurul, túl a kövön, tövisen,-
s már léggömb: szabadul fonalárul a fénybe, azúrba
  egy lánykéz boldog, lágy kikötője felé.

              Tamási Áron (1897-1966)
                                 író

Székelyföld tréfás-keserű góbéi vigadnak
  oly könnyes-vígan, mint ahogy Ábeled is.
Tündéri képzeleted havasok pásztortüzinél gyúlt
  dús hegyi réteknek tarka virágözönén.
Farkasok ólálkodtak bár farkaslaki kunyhód
  záratlan küszöbén: messzeüzé a Mese
falkájuk, meg a Fény s a vadon nőtt rozmarin ága, 
  mellyel a Hargita szent Hélikonára jutál.

                 Gergely Ágnes (1933-     )
                             költő

     Az Útérintő megjelenése alkalmával

„Egy jó mondattól – mondád - szétválhat a tenger:
   megmenekül az Igaz általa, s veszhet a rossz.”
És jó mondat akár új Földet nemzhet s Eget, mint
  hajdan az Ige, a Szó új univerzumokat.
Érezd hát, Költő, az isteni terhet, a tollad
  szárán: tengelye új Tejutaknak akár.
Egy jó mondattól válhat a Vérözön is szét,
 győzhet a Jó, s tűnhet örökre a Rossz.
Isteni tett bizony ez, hiszen egykor e mondat, a Légyen
  választá el a fényt s rettenetünk: a vak éjt,
mint Te is: tollad „légyen!”-jeivel gyújtsz egyre világot-
  űzve a zord Éjt el… fény kerubinja, lobogj!

Szilágyi Ferenc: Magyar Athenas I – II.
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Február
Spenót torta 

Egy csomag mirelit leveles tésztát kiolvasztunk (fél nappal előtte). Egy fél 
kilós mirelit spenótból főzeléket készítünk: fokhagymás rántással, 1-2 áztatott 
zsemlével, kevés tejszínnel. A kikent tortaformába belefektetjük a kinyújtott 
leveles tésztát, hogy bőven túllógjon, beleöntjük a spenótot, a túllógó tésztával 
betakargatjuk, megkenjük tojássárgájával és 25-30 percig sütjük. Szeletekben 
lehet tálalni, akár önmagában, akár hús mellé.

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!

 KOPCSEK KÁROLYNÉ SZUROVECZ 
MÁRIA volt hunyai lakos 96 éves korában 
az Égi hazába költözött. Gyászolják: gyer-
mekei, unokái és a rokonság. Temetése Ül-
lőn volt.

KULIK IMRÉNÉ FÜLÖP KRISZTI-
NA, aki Hunya, Dózsa u. 8. sz. alatt élt, 86 
éves korában Teremtőjéhez költözött. Gyá-
szolják: gyermekei, unokái és dédunokája

SZUROVECZ LÁSZLÓ, aki Hunya, 
Vörösmarty u. 34 sz. alatt élt, 59 éves ko-
rában hosszú betegség után megpihent. 
Gyászolja: édesanyja, felesége, gyermekei, 
unokája

UHRIN MIKLÓSNÉ KNAPCSEK 
MAGDOLA, aki Endrődön élt, 84 éves ko-
rában január 20-án föli zarándokútját befe-
jezte. Gyászolja családja

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

„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

Két kép Hunyáról
Bal felső kép: A Községsori Iskola. Épült 1898-ban, lebontották 
1973-ban.
Bal alsó kép: A Pogány Frigyes (iványisori) iskola. Épült 1927-ben, 
lebontották 1973-ban.

 FELHÍVÁS

Az Öregszőlői Körzet 7 iskolájának Tanulóihoz, Tanítóihoz 
és Hozzátartozóikhoz!

Az Emlékkönyvek készítéséhez írott és képes anyagot ké-
rünk mielőbb: életrajzot, visszaemlékezést, fényképet, csoport-
képet, tablót.

A támogatást köszönettel vesszük.

Alt Jánosné Salamon Terézia
ny. pedagógus
5502 Gyomaendrőd, Toronyi u. 21.
Telefon: 66/284-538

Pésó Béláné Fekécs Irma
ny. pedagógus
5502 Gyomaendrőd, Polányi u. 23.
Telefon: 66/284-212

Kérés az Olvasókhoz

Ha van valakinek birtokában érdekes kényképek, köszönet-
tel vesszük Újságunk számára. (A képet visszajuttatjuk a tulaj-
donosnak!)

Ha valakinek van a lebontott endrődi kálváriáról képe, 
dokumentuma, nagyon kérjük, juttassa el szerkesztőségünk-
nek. Köszönjük!
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Kedves vásárlóim!
Februári ajánlataim:

• Megérkeztek a tavaszi vetőmagok
• Zöldségfélék, virágmagok, dughagymák
• Virághagymák, rózsatövek, bioburgonyák
• Tavaszi lemosó vegyszerek
• Rovarölők, gombaölők, növénytápok
• Permetezők, fűnyírók, lácfűrészek
• Kézi szerszámok, szegek, csavarok
• Kályhák, kandallók, gázégők
• Gumicsizmák, esőruhák, védőkesztyűk
• Szivattyúk, tömlők, csatlakozók
• Fóliák, műanyag áruk, konyhai eszközök
• Festékek, ecsetek, hígítók
• Titán siliconok, purhabok, ragasztók
• Elemek, izzók
• Alu létrák, talicskák, kertészeti eszközök

Várom kedves vásárlóimat!
FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Gyomaendrődi téli képek

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


