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A tartalomból:

Újévi köszöntő

A szentegyházi gyermekkórus Endrődön-  
- 10. oldal

Kedves Gyomaendrődiek és 
Elszármazottak!

A 2010-es év sok terhet és sok lehe-
tőséget tett a vállunkra. A nehéz gazda-
sági helyzetben és a belvíz szorításában 
minden erőnket össze kell szednünk, 
mert összefogva, egy lélekkel leküzd-
hetünk minden akadályt. Városunk fej-
lődése elsődleges célunk, hogy lakosai 
megelégedve lépjenek át a következő 
évbe is. S ehhez erőt merítve idézzük 
egy népdal néhány sorát:

„Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenre fel
Ő felruház és táplál, rád gondot Ő visel.”

Kívánok sikerekben gazdag és Bol-
dog Új Évet minden gyomaendrődi pol-
gárnak és városunkból elszármazott, de 
lélekben hazagondoló embernek!

Várfi  András 
Gyomaendrőd város polgármestere

Adományozás 2010. december 16-án - 
7. oldal

Rendezvénynaptár - 8. oldal

Eltelt egy év, beköszöntött Advent 
időszaka. Várjuk az év talán legszebb, leg-
szeretetteljesebb ünnepét. Közeledik Ka-
rácsony, az Örömhír, Békesség és Szeretet 
ünnepe.

Az egész éves feladatok, a mindenna-
pok rohanását követően lassítani kell. Fel 

kell készíteni szívünket, lelkünket a közel-
gő ünnepre. 

De fi gyeljünk arra, hogy a szeretet 
lángja ne csak néhány napig, az ünnep 
idején éljen a szívünkben, hanem a hét-
köznapokon is megmaradjon az izzása. 

Szeretetteljes, áldott karácsonyt és 
boldog, eredményekben gazdag új évet 
kívánok minden kedves gyomaendrődi 
lakosnak!

„Ünneplőbe öltözött 
szelíd házsorok között 
követem friss nyomát a hóesésnek. 

Az úton gondolat szalad – hallom
amint az emberek hívő hangon
Karácsonyról mesélnek… 

Még nem volt elég az útból,
még csak pár órás ez a fehér üzenet.
Az ünnepből úgy szeretnék megőrizni
minden képet, minden múló ütemet”

(Kasza-Marton Lajos)

Dankó Béla
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

B.Ú. É. K. 2011!
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 Évzáró ünnep az ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS KLUBBAN

December 16-én tartotta a klub az évzáró ünnepet már 
karácsonyi hangulatban. Meghívott vendégek a mezőtúri és a 
mezőberényi nyugdíjas barátaink voltak. Az alkalomhoz illő ka-
rácsonyi énekek és dalok hangzottak el. Így ez a rendezvény egy 
igen szép, meghitt, szeretetet sugárzó esemény volt.

Pap Jánosné
klubvezető

 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 

Angol háziverseny a Rózsahegyiben

Az idei tanévben harmadik alkalommal rendeztük meg an-
gol nyelvi házi versenyünket. A vetélkedő évfolyamonként zaj-
lott és a tanulók egyénileg, két fordulóban mérték össze tudásu-
kat. Összesen 93 tanuló nevezett a versenyre, melynek keretein 
belül játékos feladatokat oldottak meg a karácsony témaköré-
ben. A díjazásban segítségünkre volt az MM Publications és az 
Oxford Kiadó, ők biztosították a helyezettek könyvjutalmát.

Kép: eredményhirdetés

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

FELÉPÜLT AZ ÚJ 
BÖLCSŐDE A SELYEM ÚTI 

ÓVODA UDVARÁN

GYERMEKLIGET NONPROFIT 
KFT. (GYOMAENDRŐD, SELYEM 
ÚT 101.) ÉRTESÍTI A VÁROS 
LAKOSAIT:

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

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

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

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

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

December 15-én, egy óra eltéréssel ültek össze a Kistérségi Tár-
sulás Képviselő-testületei közös döntéshozatal végett a Polgármes-
teri Hivatal Nagytermében, majd ezután Gyomaendrőd Város Kép-
viselő-testületének rendkívüli ülésére is sor került.

Az együttes ülés napirendi pontjai:

 - A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi 
Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegí-
tő Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása

 - A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi 
Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegí-
tő Szolgálat 2011. évi költségvetési koncepciója

 - A Térségi Szociális Gondozási Központ 2010. évről szóló 
szakmai beszámolójának elfogadása valamint a szakmai be-
számoló új szempontrendszerének megtárgyalása

 - A társulás intézményeinek 2011. évi ellenőrzési terve
 - Az Intézményi társulás 2011. évi munkatervének elfogadása

A fenti napirendi pontok az együttes ülésen elfogadásra kerül-
tek.

Az együttes ülést követően, rendkívüli testületi ülést hívott 
össze a polgármester, melynek eredeti változatában két sarkalatos 
pont volt:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségveté-
si koncepciójának elfogadása, amely a jövő évi költségvetés sarok-
számait mutatta meg. A koncepció komoly forráshiánnyal számol, 
amely szigorú takarékosságra inti az önkormányzatot és annak in-
tézményeit. (161.463 E Ft összegű működési és 457.709 E Ft össze-
gű fejlesztési hiány)

Liget Fürdő Kft . többlettámogatási igénye, melynek indokai:
 - Országos Egészségbiztosítási Pénztár által előírt 2.184.210 Ft 

szoft ver beruházása
 - 3.438.290 Ft utólagosan számlázott gáz felhasználás díja

Ezen kívül megvitatásra került a Települési Hulladékgazdálkodá-
si Rendszerének fejlesztése, illetve zárt ülésen megválasztásra került 
a Békés Megyei Vízmű Igazgatósági Tanácsának helyi képviselője is. 

A december 23-i soron következő testületi ülés a megszokott 
polgármesteri beszámolóval vette kezdetét, amelyből ízelítőt kap-
hattunk a városi, decemberben történt rendezvényekről: (A bőség 
zavara miatt, a teljesség igénye nélkül)

Városi adventi gyertyagyújtás a Kis Bálint Általános Iskola 
Gyermekekért Alapítványának kezdeményezésére

A Karácsony jegyében került megszervezésre hagyományként 
az „Idősek Karácsonya” rendezvény, a Rózsahegyi Kálmán Kistér-
ségi Általános Iskola szívet melengető ünnepi műsora, amelyen 
városunk polgármestere gyújtotta meg az utolsó Adventi gyertyát. 
Városi esemény volt a Szaloncukur Kupa, ahol részt vettek a test-
vérvárosok delegációi, illetve minden érdeklődőt szeretettel vártak 
a szervezők a Katona József Művelődési Házba, a második alka-
lommal megrendezett „Mindenki Karácsonya” elnevezésű ünnepi 
forgatagba. Meg lehetett tekinteni a felállított Betlehemet, az érdek-
lődőknek a szervezők műsorral, egy tál meleg gulyással kedvesked-
tek. (Ez utóbbi esemény ismét a Dréher söröző ötlete alapján való-
sult meg, amelyet a Képviselő-testület 300.000 Ft-tal támogatott.)

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 
szervezésében került sor egy színvonalas karácsonyi ünnepségre a 
Kisebbségi Házban, amelyen műsort adtak elő a TANODA prog-
ramban részt vevő Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 
diákjai is. 

Ezen kívül szerveztek ünnepségeket óvodáinkban, iskoláink-
ban, a Gondozási Központ intézményeiben, műsorral készültek az 
Esélyklub tagjai, a művészeti iskola, két koncertre is sor került a 
Szent Imre Katolikus Templomban, valamint az endrődi városré-

szen is külön megemlékeztünk Adventről. 

A helyi adókról szóló rendelet módosításának második for-
dulója

A rendelet felülvizsgálatát az tette szükségessé, hogy a 2009 ja-
nuárjában végrehajtott adóemelés olyan területeket is érintett, ahol 
a telkek nehezen megközelíthetők, nincs rajtuk közmű, értékesíteni 
nem, vagy csak nehezen lehet őket. Az elmúlt években ezért több 
méltányossági kérelem is érkezett az adóhatósághoz. 

A Képviselő-testület javasolta az érintett telkek adójának csök-
kentését 50%-al.

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjai-
nak megállapítása

Második fordulóban tárgyalta a Képviselő-testület a 2011. évre 
vonatkozó víz- és csatornadíjak módosítását. Az előterjesztést két 
bizottság is megvitatta (Pénzügyi, Gazdasági, illetve a Városfenn-
tartó Bizottságok) és a díjtételekbe 40 Ft/m3 többlet bérleti díj be-
építését javasolta a rekonstrukciós munkák fedezetére, a Képviselő-
testületnek.

MEGNEVEZÉS 2011. évi díj
Alapdíj vízmérő méretével
13-20 mm lakossági 520 Ft/db/hó
                 Nem lakossági 787 Ft/db/hó
25-40 mm 5.560 Ft/db/hó
50-80 mm 16.210 Ft/db/hó
100-200 mm 26.400 Ft/db/hó
Ivóvíz díj
Hatósági 296,40 Ft/m3

Önkormányzati 250,40 Ft/m3

Lakossági 177.60 Ft/m3

Csatorna díj
Hatósági 452,50 Ft/m3

Önkormányzati 415.60 Ft/m3

lakossági 314,00 Ft/m3

(ÁFA nélküli díjak)

A szippantott szennyvíz befogadási díja a hatósági díj másfél-
szerese.

Lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló ön-
kormányzati rendelet módosítása

A jelenleg érvényben lévő lakbérek nem nyújtanak elegendő fe-
dezetet a lakások felújítására, állagmegóvására, így 2010. április 1. 
napjától lakbéremelést kell végrehajtani. A tárgyalás első fordulóján 
meghatározásra került a lakbér mértéke, amelynek alapja a kom-
fortfokozat lett.

- komfortnélküli lakás esetén 10%
- komfortos lakás esetén 15%
- összkomfortos lakás esetén 18%

Pályázati kiírás a Városi Zene és Művészeti Iskola igazgatói 
állására

A Városi Zene és Művészeti Iskola igazgatójának vezetői megbí-
zatása 2011. augusztus 15-én lejár. Mivel az eljárás lefolytatása több 
hónapot vesz igénybe, és azt a tanév befejezése előtt le kell folytat-
ni, a Képviselő-testület döntött a pályázat kiírásáról. A megbízás öt 
tanévre szól. (2011. augusztus 15-től 2016. augusztus 15-ig)

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 II.

11. Csák Ferenc

1806. február 27-től 1816. augusztus 9-ig volt endrődi 
plébános. Született Bélfenyéren. Korábban belényesi plébá-
nos. 1816-ban nagyváradi kanonokká és a papnevelő intézet 
igazgatójává nevezték ki.

Endrődi működése első évében lett befejezve az új temp-
lom. Elkészült a toronyóra, Szent Péter és Pál szobra (1807), 
valamint a 22 regiszteres nagy orgona (1809). Az ő idejében, 
de a község költ ségén készült a templom előtti kőkereszt 
1808-ban. Ugyancsak az ő idejében történt a helybeli ugar és 
tanya földeknek újszerű felosztása.

12. Kricsfalusy Ferenc

Orosz szülőktől született Nagylétán. Papnövendék korában 
tért át a latin rítusra. Pappá szentelése után a püspökségen 
protokollista és titkár. Később szentandrási, endrődi pap, majd 
innét lesz váradi kanonok és a papnevelő intézet igazgatója, 
majd kisprépost és debreceni plébános lett, ahol szélütés kö-
vetkeztében váratlanul meghalt.

Plébánosi ideje alatt a régi templom anyagát eladták, és a 
befolyt pénzből két kövi szárazmalom és a plébánia udvarát 
körbevevő téglakerítés épült.

Endrődön 1816-tól 1826-ig működött.

13. Lábos János

Jánoshidán született, Pest megyében. Vácon volt kispap, 
ott is lett pappá szentelve. Pályafutását a váci püspök irodá-
jában kezdte, mint protokollista, majd káplán Kecskeméten, 
Csongrádon, Félegyházán és Mindszenten. Plébánoshelyettes 
Nógrád vármegyében, palotai lelkész, majd csépai plébános 
és alesperes Heves vármegyében. Csépáról nagyváradi titkár 
lett, majd ezután béli plébános. Innen került Endrődre 1825-
ben, és itt volt 1840-ig. Esperes, és a nemzeti iskolák felügye-
lője. Két új káplánszobát épít.

1840. október 31-én idős korára Csépára vonult vissza, 
ahol 1841. október 20-án, életének 64. évében elhunyt.

14. Huzly Károly

Nagyváradon született, Pesten végezte teológiai ta-
nulmányait. Pappá szentelése után a püspöki hivatalban 
protokollista, szentszéki jegyző, megyei levéltáros, szer tartó, 
titkár, hat évig. 1829-től szarvasi lelkész. Később szentszéki 
ülnök 1840 októberétől endrődi plébános, majd 1841. dec-
emberétől váradi címzetes kanonok.

1841 tavaszán megújítja a plébániát és a hozzá tartozó 
épületeket, és befejezi a leányiskolát. 1843-ban a templom-
belsőt felújítja. Indítványozza a Kálvária felállítását. A megre-
pedt harmadik harangot saját költségén újraönteti. Nagyvára-
di valóságos kanonok lesz, és 1852-ben debreceni kisprépost. 

Szabad idejében vadászott. Paptársait nagyon szerette. 
A protestánsok is szerették, temetésén is megjelentek, mely 
1887 márciusában volt.

15. Schiefner Ede

Pesten született 1821-ben. Eger-
ben tanult. Nagyváradi egyházme-
gyés lett Gyulán volt szárazkáplán. 
1844-ben pappá szentelik, majd 
Gyulán német káplán. Ezután endrődi 
plébános lett. Érdemei miatt 1879-
ben címzetes prépost lesz. 

Saját költségén ő építteti a 
mirhóvégi iskolát, mely sokáig vise-
li a nevét. Az ő idejében készül el a 
gyomavégi iskola is. 1885-ben a Fe-
renc József-rend lovagjává nevezték 
ki. 1888-ban ígéretet tett, hogy 5000 
Ft-ot ad apácazárda építésre. 1889-
ben valóságos kanonok lesz Nagyvá-
radon.

16. Dobos Lajos

1847. október 26-án született Nagyváradon, itt végezte ta-
nulmányait. Segédlelkész volt Belényesben, majd Szarvason, 
végül Várad-Olasziban működött. 1881-ben körösladányi plé-
bános lett. 

1889. május elsejétől lesz Endrődön plébános. Víg, ked-
ves, előzékeny ember. Alatta épült meg a Szarvasvégben két 
iskola. 1889 júliusától esperes. Valami betegség gyötörhette, 
mert ezt írják róla: „Szenvedése nem tartott soká. Isten tudja 
hogyan, 1889. szeptember 9-én fegyver okozta halálát. Isten 
legyen irgalmas lelkének. Akik ismerték, azok tudják, hogy 
mit és kit vesztett benne az egyházmegye.” Bedák Mátyás he-
lyettes lelkész követte őt.

17. Grócz Béla

1843. január 1-jén Puszta-kereszt-
úron Torontál megyében született. 
Iskoláit Nagyváradon végezte. Pap-
pá szentelték 1865. július 15-én – a 
püspök betegeskedése miatt Vácott. 
Először káplánként került Endrődre, 
három hónapig. Megkedvelték népi-
es beszédei miatt. Endrődről Nagyvá-
radra, majd onnan Gyulára ment káp-
lánnak.. 1874-től csorvási plébános.

1889-ben került Endrődre plébá-
nosnak. Esperesi kinevezést is kap. 
1900-ban tagja lett a váradi kápta-
lannak, ahol 1918-ban mint nagypré-
post, püspöki helynök halt meg.

18. Zelinka János

1847. február 4-én született Tren-
csénben. 1868. július 7-én szentelték 
pappá. Szarvason lett káplán, majd 
1872-ben Szent József intézeti tanul-
mányi felügyelő, 1877-ben az Or-
solyák káplánja Váradon. 1882-ben 
a Szentjobb plébánosa. 1886-ban 
margittai kerület esperese. 1900-
tól endrődi plébános. 1912-ben már 
címzetes apát és az endrődi kerület 
esperese. 1923-ban váradi székes-
egyházi kanonok. 1926-ban pápai 
prelátus. 1928-ban tartotta gyémánt-
miséjét. Lazaristáknak kápolnát és 
rendházat építtet Váradon. Váradon 
halt meg.
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KARÁCSONY 2010.

Karácsony, Szenteste - gyerekek pásztorjátéka az endrődi templomban

Gyerekek karácsonyi játéka a gyomai templomban, a karácsonyi mise előtt

Karácsony, Szenteste - gyerekek pásztorjátéka a hunyai templomban

Fiatalokról fiataloknak
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Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

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

Krisztusban Kedves Testvérek!

1. Harminc esztendeje annak, hogy 1981-ben II. János Pál pápa 
kibocsátotta Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítását a ke-
resztény család feladatairól a mai világban. Püspöki Konferenci-
ánk a 2011. évet a Család Évének nyilvánította. Döntésünket az a 
szándék vezérelte, hogy tanúságot tegyünk hitünkről és felkeltsük 
az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom 
legfontosabb intézménye, a család iránt.

Hogyan alakul a családok sorsa Európában, különösen pedig 
hazánkban? Ez a kérdés alapvető emberi problémát tár fel: milyen 
helyzetben van ma Európa, milyen állapotban élnek földrészün-
kön, különösen hazánkban az emberek? Nehéz erre átfogó választ 
adni. Ha a II. Vatikáni Zsinatnak az Egyház a mai világban című 
lelkipásztori rendelkezését tartjuk szem előtt, ma is el kell ismer-
nünk, hogy az igazi választ úgy találhatjuk meg, ha szembenézünk 
a mai ember örömeivel és reményeivel, bánatával és aggodalmai-
val (Gaudium et spes 1). Amikor tehát az Egyház értékeli az egyén 
helyzetét és a társadalom állapotát, újra és újra pozitív és negatív 
szempontokra hívja fel a fi gyelmet. Nem azért teszi ezt, mert min-
denáron azt akarja kimutatni, hogy a mérleg egyensúlyban van, 
hanem attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy Isten műve önma-
gában mindig jó, de a bűn árnyékot vet a teremtett világra. Így hát 
a hívő keresztény nem engedhet a reménytelen borúlátás kísérté-
sének, de nem élhet a valóságtól elrugaszkodott álomvilágban sem.

2. Európa, ahol annyi nemzet kultúráját alakította Krisztus 
evangéliuma, ahonnan a keresztény örömhír hirdetői eljutottak az 
egész világra, ma azonosságának mély válságát éli át. Ha elutasítjuk 
Isten és a vallás gondolatát, sőt a valóság megismerésének lehetősé-
gében is kételkedünk, könnyen kiszolgáltatjuk alapvető értékeinket 
pillanatnyi vágyak és érdekek játékának. Európának és népünknek 
is szüksége van Istenre. Nem feledkezhetünk meg gyökereinkről, 
mert csak így tudunk reménységgel és a valóság talaján állva tekin-
teni a jövőbe.

Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, 
hogy mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekin-
tettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a saját jövőjükre 
sem. A kellemes közérzetnek ebben a bűvöletében könnyen meges-
het, hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s amire lehetőségünk 
volt tegnap, az holnapra már a múlté. Gyakran félünk meghozni 
életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a sírig tartó hűségre 

egy jó házasságban. Pedig olyan lények vagyunk, akiknek a fejlő-
déséhez is, a fi zikai, szellemi, lelki értékekben való gyarapodásához 
és kiteljesedéséhez is szüksége van a jó közösség, a szerető család 
biztonságára. Még Isten szeretetét is a családi élet tapasztatából 
vett fogalmakkal fejezzük ki. Így tudjuk igazán átérezni, mit jelent, 
hogy ő szerető Atyánk, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. 
Ugyanígy az Egyházban és a közösségben is magabiztosabban, 
harmonikusabban találjuk meg a helyünket, ha átéltük a szeretet 
és a bizalom légkörét. Ha megtapasztaltuk az anyai szeretetet, igazi 
értelmet kap számunkra az is, hogy az Egyházat édesanyánknak 
valljuk.

Az emberi személy igazi szabadsága lehetőség az Isten akarata 
szerinti, értékeket teremtő és megvalósító életre. A szabadság te-
hát nem a kapcsolatok megszakítását, az azoktól való úgynevezett 
megszabadulást jelenti, hanem életünk megtöltését a szeretet gaz-
dagságával.

3. Társadalmaink irányvesztésének világos jele a népesség fo-
gyása. Hazánk lakossága az idén tízmillió alá csökkent. Pedig a 
család egészséges működése egyben a társadalom egészségének is 
fokmérője. Európában mindenki elismeri, hogy súlyos népesedé-
si probléma alakult ki. A keresztény ember azt is feladatának érzi, 
hogy a megoldást keresse, mégpedig abból a biztos hitből kiindul-
va, hogy Isten szeret minket, hogy neki terve van velünk. Ezt a ter-
vét pedig Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki.

A család és az élet Isten tervének szerves része, sőt a család le-
hetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A 
férfi  és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetség-
re lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti 
meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a fele-
ség kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére 
irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran hiányzik a nyitottság a 
sírig tartó házassági közösségre. Mintha félnénk attól, hogy igent 
mondjunk az életre! A mai városi, de egyre inkább a vidéki élet is 
úgy szerveződik, hogy nagy nehézséget jelent népes családot fenn-
tartani. Az anyaságot a társadalom nem mindig becsüli meg kellő-
en. A gazdasági válság és a munkanélküliség szorongást és félelmet 
hoz sok család életébe. Pedig az anyaság és a családok megérdemlik 
az egész társadalom megbecsülését és szolidaritását. Az ő támo-
gatásuk nem pusztán szociális kérdés, hanem egész népek, társa-
dalmak jövőjének, létének vagy nemlétének kérdése. Márpedig az 
élet ára megfi zethetetlen. Bármilyen gazdag legyen is egy ember, 

 KÖRLEVÉL A CSALÁD ÉVE MEGNYITÁSÁRA

JANUÁRI MISEREND
Endrőd

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

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Január 9-én és 23-án vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor 

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

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor, szerdánként 17 órakor 

JANUÁRI ÜNNEPEK
  1. szombat:  Szűz Mária, Isten Anyja, ÚJÉV
  2. vasárnap:  Vízkereszt
  3. hétfő:  Jézus szent neve
  7. péntek:  Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
  9. vasárnap:  Urunk megkeresztelkedése
13. csütörtök:  Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító
15. szombat:  Remete Szent Pál
16. vasárnap:  Évközi 2. vasárnap
17. hétfő:  Szent Antal apát
18. kedd:  Árpád-házi Szent Margit
20. csütörtök:  Boldog Özséb áldozópap
21. péntek:  Szent Ágnes szűz, vértanú
22. szombat:  Szent Vince diakónus, vértanú
23. vasárnap:  Évközi 3. vasárnap
24. hétfő:  Szalézi Szent Ferenc püspök
25. kedd:  Szent Pál apostol megtérése
26. szerda:  Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök
27. csütörtök:  Merici Szent Angéla szűz
28. péntek:  Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
30. vasárnap:  Évközi 4. vasárnap
31: hétfő:  Bosco Szent János áldozópap
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az életét nem vásárolhatja meg: végül is minden vagyona kevésnek 
bizonyul. Ahogyan a zsoltár írja: „Az élet ára túl magas volna, meg 
nem fi zetheti senki soha, hogy örökké éljen, s a sírt ne lássa” (Zsolt 
49,9-10).

4. Imádkozzunk az idén különös odaadással családjainkért. 
Legyen a család maga is a közös hit, a közös imádság otthona. Plé-
bániai közösségeink ismerjék meg, tartsák számon a körükben élő 
katolikus családokat. Maguk a családok is örömmel találják meg 
egymással a kapcsolatot. Osszák meg egymással ünnepeiket és 
gondjaikat, segítsék egymást munkával, személyes jelenléttel, ta-
pasztalatok átadásával, és ha szükséges, anyagiakkal is. Büszkeség 
lehet számunkra olyan családok közösségéhez tartozni, akik gye-
rekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával nap mint 
nap segítik egymást, akik hordozzák a nemzedékek közötti ösz-

szetartást, akiknek gondjuk van a magányosokra, az idősekre és a 
betegekre is. Különös fi gyelemmel és szeretettel kísérjük azok ke-
reszthordozását, akik súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelnek! 
Bátorítjuk azokat is, akiknek megtört a családi életük, tartsanak ki 
a hitben és az Egyházzal való közösségben.

Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérjük az első ma-
gyar szent családnak, Szent István királynak, Boldog Gizellának és 
Szent Imre hercegnek közbenjáró támogatását. Kérjük a példamu-
tató családapa, Boldog Batthyány-Strattmann László könyörgését 
családjainkért és egész nemzetünkért. Amen.

Budapest, 2010. Szent Család vasárnapja

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Az „Élet Másokért”kh. Egyesület ebben az évben is megrendezte az 
immár hagyományossá vált jótékonysági ünnepségét 2010. december 
16-án du.14 órakor a gyomai Jézus Szíve katolikus templomban.

A „IX. Segítsünk a rászoruló gyermekeken” elnevezésű adakozási 
ünnepség keretében olyan 25 gyomaendrődi család részesülhetett 
ajándékcsomagban, ahol tartósan beteg gyermeket nevelnek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is ez volt a csomagok tartalma: 
tartós élelmiszer, édesség, gyümölcs, játék, szaloncukor.

Az ünnepséget megelőzően már hetekkel korábban megkezdő-
dött az adományok gyűjtése, melynek eredményeképp minden család 
azonos tartalmú csomaggal térhetett haza.

Az esemény fővédnöke Várfi  András polgármester úr volt, jelenlété-
vel megtisztelte a meghívottakat Dr. Becsei László, a békéscsabai Réthy 
Pál Kórház főigazgató-főorvosa.

Az ünnepséget Iványi László plébános úr nyitotta meg, majd Várfi  
András polgármester úr mondta el gondolatait a karácsonyról, az ada-
kozásról.

Dankó Béla az ajándékcsomagok mellé – akadályoztatása miatt - 
köszöntő szavait jutatta el a családoknak.

Vaszkó Sándorné az egyesület elnöke az előzményekről, az adako-
zás fontosságáról, arról a keresztényi hozzáállásról beszélt, ami min-
dentől függetlenül arról szól, hogy ne menjünk el azok mellett az em-
bertársaink mellett, akik szükséget szenvednek.

Az ünnepség egyik legmeghatóbb pillanata következett, amikor is 
a plébános úr az adventi koszorúról „átvette” a lángot és az egyesület 
elnökének átadva a helyi tűzoltókkal meggyújtotta a családoknak az 
érkezéskor adott ünnepi gyertyáját.

Öröm volt látni az orgona hangja mellett a gyermekek, a családok 
kezében – a meleget, a szeretetet szimbolizáló - gyertyafény lángját, 
s azt, hogy áhítattal tekintetükben megérezték a karácsony csodáját.

Fülöpné Kiss Erzsébet gyermekével együtt egy gyönyörű verssel 
köszönte meg a munkáját mindazoknak, akik igyekeznek elfeledtetni 
mindennapi küzdelmeiket, próbálnak - ha néhány pillanatra is - örömet 
szerezni azoknak, akiknek az élete másképpen alakult, mint az átlagos 
családoké.

Minden ünnep alkalmával megajándékozzuk szeretteinket, ez tör-
tént abban a csodálatos templomban is, bár a csomag igen nehézre 

sikerült, hiszen értékes tartalma miatt ez nem lehetett másképp, mégis 
nagy örömmel vették át a családok a helyi tűzoltók közreműködésével.

Az öröm és a meghatottság könnyei között kívánt mindenki egy-
másnak jó egészséget, áldott karácsonyt, békés új évet.

Az ima és a Himnusz is valahogyan másképpen szólt, mint bármikor 
az év hétköznapjaiban.

Köszönet illeti az adományozókat és a segítőket.
Adományozók:
Bukva Csilla, Dankó Béla, Forgó Frigyes és felesége, dr.Giricz Kata-

lin, Gombár Mátyásné, Hunya Elek, hunyai Karitász, Iványi Lajosné, Kiss 
Istvánné, dr. Palya József, Pelle Andrásné, Pintér Gizella, Sikér Kft., Sóczó 
László és családja, Dr. Szonda István, Tímár Miklós, Tóthné Kovács Edina, 
Tűzoltó Egyesület, Uhrin Benedek és fi a, Uhrin Emese, Várfi  András, Dr. 
Veréb Lajosné, Schönech testvérváros Tűzoltó Egyesülete, Czinczárné 
Dinya Klára.

Segítők:
Iványi Lajosné, Iványi Mariann, Szakálos Tibor és felesége, Balog 

Lajosné, valamint a helyi tűzoltók: Varga Zoltán, Szőke József, Omiliák 
Csaba

Adományozás 2010. december 16-án



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Szent Pál apostol megtérése
Ünnepe: január 25

Saul a damaszkuszi úton 
a feltámadott, élő Krisztus-
sal találkozott, és ez új irányt 
adott életének. Addig is az 
Isten akaratát kereste, de 
tévúton, az erőszak és gyű-
lölet útján. Megtérése abban 
állt, hogy belátta, az Isten-
hez vezető út Jézus Krisztus. 
Benne rátalált élete hivatá-
sára: „Ha szeretet nincs ben-
nem, mit sem érek!” Így lett 
a keresztények üldözőjéből a 
nemzetek apostola, Saulból 
pedig Szent Pál. Nemcsak 
példájával tanított, hanem 
kifejezett igehirdetésével is, 
így mindnyájunknak példát 
ad a folytonos megtérésre, 
a szeretetből táplálkozó pél-
damutató életvezetésre és 
a bátor, nyílt igehirdetésre. 
Szent Pállal együtt bátran 
hirdetjük: „A szeretet nem 

szűnik meg sohasem!”

Ciliciában, Tarsus városában született Kr. e. 10 tá-
ján. Eredeti zsidó neve Saul volt. Születésétől római 
állampolgár volt, igen jó görög nevelést kapott, ami 
nyelvében és stílusában mutatkozik meg.

Gamaliel rabbi iskolájában farizeus lett. Szenvedé-
lyes, tüzes lélek volt. 

Saul tanú volt 36-ban István diakónus megkövezé-
sében, majd üldözőjévé vált a keresztényeknek. A da-
maszkuszi úton Krisztus megjelent neki és megtért. 
Megtérése után egy ideig Arábiában tartózkodott, 
majd Damaszkuszba ment, és akkor már prédikált. 
39 táján Jeruzsálembe ment, utána első apostoli útján 
körbe járt tanítva. Ezen az úton vette fel a görög-római 
Pál nevet. 

49-ben ismét Jeruzsálembe ment Pál, részt vett a 
Jeruzsálemi-zsinaton Még két apostoli útja volt, me-
lyeken sok levelet írt a különböző egyházközségeknek. 
58-ban Jeruzsálemben letartóztatták, Rómába került, 
mert Pál a császárhoz fellebbezett. 63-ban felmentet-
ték, kiszabadult. Lehet, hogy Spanyolországban ekkor 
járt, valószínűleg járt még egyszer Keleten is. Újból 
fogságba kerül, Rómába szállították. Ez a fogság 67 tá-
ján vértanúsággal végződött: lefejezték az osztiai úton.

Pál fordulása, pálfordulás, az Érdy-kódexben 
Szent Pál apostolnak megfordulatja, a Debreczeni-
kódexbePál apostolnak megtérése, Beythe István-
nál Szent Pál megtérölése napja, a szegedi nép ajkán 
Jóraforduló Pál az apostol megtérésének (conversio S. 
Pauli) ünnepe. Időjárásából a termésre, a gazdasági 
élet kilátásaira következtetnek, hiszen az idő is las-
sanként a tavaszba fordul. Tehát a jó idő jó termést 
jelent, a köd pedig a jószág pusztulását, a szelek pe-
dig háborút. Csanádapácaiak szerint, ha szép, derült 
az idő, akkor még annyi hideg napra lehet számítani, 
amennyi az esztendőből már eltelt. Magyarbánhegyes 
öregasszonyai így szoktak könyörögni: Pál, fordítsd 
meg a rostát, hiszen ezen a napon fordul meg az idő. 
Kiskanizsa öregjei szerint: fele kenyér. Azt akarják vele 
mondani, ha a télire eltett élelem és takarmány fele 
még megvan, akkor a család már kitelel. 

2011. januári-februári rendezvények

Gyomaendrődön és környékén

  Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

I. 3; Véradás Katona J. Művelődési Központ
Gyoma, Kossuth u. 9.

Katona J. Műv. Központ
                            06-66-283-524

I. 4; 14 óra Látványos capoeira bemutató.

 Capoeira Água de Beber csoport
Kis Bálint Ált.Isk és Óvoda tornaterem 
Gyoma, Fő út 181

Szabó Dániel
                         06-70-547-6809

I. 8; Betlehemes játékok Endrőd, Tájház.
Sugár u. 18-20.

Szonda István
                         06-20-238-0046

I. 10; Véradás Katona J. Művelődési Központ
Gyoma, Kossuth u. 9.

Katona J. Műv. Központ
                            06-66-283-524

II. 5; Sváb Batyus Bál Katona J. Művelődési Központ
Gyoma, Kossuth u. 9. 

Katona J. Műv. Központ
                            06-66-283-524

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Mikulás
Idén is ellátogatott iskolánkba kicsik és nagyok kedvence, a vár-

va – várt Mikulás. 
December 6-a mindannyiunkban a hóesést, rénszarvasokat, égi 

szánkók csilingelő hangját, az otthon melegét, csodavárást, kíván-
ságok valóra váltását idézi fel.

Ezen a napon a fehér szakállú, puttonyos Mikulás hozzánk is 
bekopogtatott, és minden gyermeknek ajándékot hozott. Ideje nagy 
részét főként alsósainknál töltötte, akik beszélgettek Vele, énekkel, 
verssel köszöntötték.

Adventi gyertyagyújtás
gyermeki
csodálkozás
havakkal hulló
kék látomás

December 19-én Gyomaendrőd város adventi koszorújánál is-
kolánk tanulói adtak lelket melengető műsort.

Ebben az összeállításban is a legapróbbaktól a legnagyobba-
kig közreműködtek gyermekeink. Hunyai óvodások versmondása 
után egy közös fohász hangzott el, mellyel az adventi időszak végén 
megszülető Fiú – Istenre emlékeztettek. 

A várakozás lelki vonatkozásait, a tél-hóesés örömeit, a betle-
hemi jászol felfénylő csillagának örök történetét elevenítették fel; s 
a karácsony Isten-várása mellett, az emberek, közösségek összetar-
tozásáról, a család melegének, biztonságának fontosságáról szóltak 
versek segítségével.

Énekkaros gyermekeink még meghittebbé tették az együttlétet.
Iványi László plébános atya a negyedik gyertya meggyújtásával 

és ünnepi gondolataival zárta advent utolsó vasárnapját.
Köszönjük a Szervezőknek (a Kis Bálint Általános Iskola Száz-

szorszép Óvodájának), hogy műsorral lehettünk jelen e napon; a 
Szülőknek, hogy a kemény hideg ellenére elhozták gyermekeiket, 
és együtt állhattuk körül városunk szép koszorúját.

Karácsonyváró 2010.
„Az ég és föld elmúlnak, de a jászol
Szelíd világa mindent túlragyog.”

Karácsonyváró ünnepségünket 2010. december 21-én délután 
tartottuk.

Már hagyománynak számít, hogy legkisebbjeink az óvodások-
kal töltötték a délelőtt egy részét. Hiszen elsőseink és másodikosa-
ink először nekik adták elő karácsonyi műsorszámukat, ami után 
egy kis ajándékkal is kedveskedtek.

Ezt követően osztályonként vonultunk le a tornaterembe, a fel-
díszített fenyőfához, hogy megajándékozzuk egymást.

Az óraközi szünetekben sok szendvics és tea fogyott, melynek 
elkészítésében gyermek és felnőtt egyaránt közreműködött.

Karácsonyi vásárunknak idén is nagy sikere volt, hiszen az előt-
te hetekig készített asztali díszek, kopogtatók, angyalkák és hóem-
berek szinte mind egy szálig elfogytak. (Köszönet illeti a segítő Szü-
lőket, a délutánjaikat, estéiket nem sajnáló pedagógusokat és nem 
utolsó sorban kreatív gyermekeinket a szép alkotásokért.)

Az ünnepi műsor délután négykor kezdődött, Kondorné Timár 
Erzsébet köszöntőjével, aki a világ magyarságának összetartozá-
sáról beszélt. Ezt követte a negyedik adventi gyertya meggyújtása, 
majd Iványi László atya ünnepi szavai. A hagyományos betlehem-
mel 3-4. osztályosaink készültek, majd elsőseink és másodikosaink 
egy-egy jelenetet mutattak be. (Köszönetet mondunk a szép díszlet 
elkészítéséért Dusek Andrea szülőnek.)

Felsőseink - Karácsonyi rege címmel - verses-zenés összeállítás-
ban szerepeltek.

Estébe hajló együttlétünket Lukács László igazgató úr zárta, aki 
a család fontosságát hangsúlyozta.

Reményeink szerint a Jelenlévők lelkileg töltekezve térhettek 
haza ünnepségünk után.



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Néprajzi oldalunkon legtöbbször 
Endrőd hagyományait, történelmét, 
írott és szájhagyomány útján megma-
radt emlékeit tárjuk az olvasók elé. 
Kiemeljük azokat a néprajzilag fontos 
és meghatározó elemeket, melyek 
az endrődi embert jellemezték. Az 
endrődiek katolikusok voltak, legfonto-
sabb közösségi terük az endrődi temp-
lom volt, ahol keresztvíz alá tartották 
szüleik, ahol életre szóló házasságot 
kötöttek, és ahol gyászmisét mondat-
tak halottaikért. 

De ne csak múlt időben beszéljünk!- 
hiszen a sajátos lélektanú honfitársa-
ink ma is köztünk élnek, bár kezd meg-
kopni a közösségi érzés. Egyre többen 
az egyszemélyes valláshoz húznak és 
a pénz „Istenének” hódolnak. Kapzsik, 
gőgösek és magányosak lesznek. Kö-
zömbösek a családjuk, a lakóhelyük, 
az országuk iránt. Ebben az elkeserítő 
helyzetben óriási jelentősége van az 
igaz szeretet érzésének és a közösség 
segítségének. 

December 22-én lélekemelő hang-
verseny volt az endrődi templomban. 
A magyarországi karácsonyi körútjuk 
alkalmával városunkban lépett fel a 
szentegyházi Gyermekfilharmónia. A 
140 tagú gyermek együttest Haáz Sán-
dor karnagy vezényelte. A templom 
szentélyében felálló kórus látványa 
és hangzása magával ragadta a zsú-
folásig telt templom hallgatóságát. A 
kórust és a megjelenteket Iványi Lász-
ló plébános úr köszöntötte. A megha-

tottságtól elcsukló hangon üdvözölte a 
székely gyermekeket, akik magyarsá-
gukkal, hitükkel ma is irányt mutatnak 
az anyaországiaknak. Várfi András pol-
gármester üdvözölte a városunk lakóit 
és a környező településről érkező „fili” 
rajongókat. Az adventi és karácsonyi 
énekekből valamint népdalokból álló 
műsoruk szépsége magával ragadta a 
nézőközönséget. A dalcsokrokat vas-
tapssal üdvözölték. A koncert végén a 
felállva tapsoló közönséget ráadással 
jutalmazták a kis muzsikusok. A Szózat 

és a Székelyhimnusz közös éneklése 
eufórikus hangulatba ejtette és egy 
közösséggé gyúrta a templom sokféle 
látogatóját. Egyszerre dobbantak a szí-
vek és különös kábultságban ért véget 
a lélekemelő előadás. A koncert után a 
kórus haza indult, de itt hagyott nekünk 
valami nagyon fontos érzést, az ösz-
szetartozás érzését. Az értékek mellett 
egyként dobbanó szívet, az egybetar-
tozás érzését.

 „A Gyermekfilharmónia 1982-ben 
alakult a szentegyházi Mártonffi Já-
nos Általános Iskola tehetséges di-
ákjaiból. Jelenleg a kápolnásfalui és 
szentkeresztbányai iskolákból is jár-
nak a próbákra. A 140 tagú együttest 
100 énekes és 40 főnyi félszimfónikus 
zenekar alkotja. A hangszeresek ama-
tőr muzsikusok, a helyi Tanulók Háza 
zenekörén tanultak meg játszani. Az 
együttes repertoárját főleg magyar 
népdalfeldolgozások, történelmi da-
lok alkotják. Az együttes sikere a kis 
muzsikusok ügyszeretetében, a kórus 
káprázatos szépségében rejlik”- valla-
nak magukról szöveges tájékoztatójuk-
ban a kis zenészek.

Köszönjük ezt az érzést a szentegy-
házi gyerekeknek, és köszönjük az ön-
zetlen segítségét a kórus ellátásában 
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
dolgozóinak, a Kis Bálint Általános Is-
kola dolgozóinak, az Öregek Napközi 
Otthonának, a Dávid Élelmiszerbolt 
tulajdonosának, a Sikér Pékségnek, 
Németh Dezsőnek, Nagyné Perjési 
Anikónak, Tímár Jánosnénak, 
Tímár Andrásnak és mind-
azoknak, akik hozzájárultak e 
szép este megrendezéséhez.

 

Lélekemelő hangverseny az endrődi Szent Imre templomban



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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A vonatkozó levéltári iratokban nevezik őket „Maurer 
meister” „ Zimmer meister”- ácsmester, Tischler und Bildhaurer 
„(kijelentve: pilthajer) asztalos és faszobrász, illetve faszob-
rász, illetve fafaragó. Német gót betűkkel írta alá nevét Fi-
scher Ágoston a gyomai református templom „építőmester” 
aki Kecskemét város lakosa volt, minden szerződést, meg-
állapodást a gyomai eklézsiával, imigyen: „Augusztin Fischer 
Maurer meister zu Ketschemet”. Az itteni építésben társa szin-
tén kecskeméti illetőségű volt, ma talán alvállalkozónak mon-
danák, nevezetesen „Gregori Nowak Zimmer meister” azaz 
Nowak Gergely ácsmester. Külön szerződést írt alá a temp-
lomi asztalos munkára a nagyváradi illetőségű nemes Czere 
István, természetesen magyarul. Fraviol Jakab budai lakós kő-
faragó mester - neve után ítélve talán olasz eredetű - magya-
rul írt alá. Fischer Ágostonról még annyit, hogy Békés megyé-
ben az ő terveit és alkotó munkáját dicsérik még a következő 
ref. templomok: Gyoma, református templom. Copf stílusban 
épült:1805-1810 között. (1813-ban lett teljesen készen), Fü-
zesgyarmat református templom, copf stílusban épült: 1798-
1803 között,” a kecskeméti római katolikus templomáról vette 
mintáját”, Köröstarcsa református templom 1794-1796 között, 
Békésszentandrás református templom 1803-1808 között 
épült. 

Fischer Ágoston már az 1791-ben megkezdett, most is 
fennálló torony alsó kétharmadának építését is elvégezte, 
majd anyagi háttér hiánya miatt az egyház „szüneteltette” az 
építkezést. Több gyomai templomra vonatkozó leírás is emle-
get egy osztrák hadmérnököt, aki a templomot tervezett volna. 
Véleményem szerint Fischer Ágoston volt a tervező is, mert 
erre utal a Gyomán kötött építési szerződés egyik pontja. Mai 
napig magam nyomát sem találtam iratanyagban a névtelen 
osztrák tervező hadmérnöknek. Természetesen ez nem zárja 
ki újabb adat, bizonyító adat előkerülését erre vonatkozóan. 
Talán mivel Fischer Ágoston módos és neves polgára lehetett 
Kecskemét városának, esetleg helytörténeti anyagban bővebb 
kutatható életútja s tevékenysége.

Nézzük hát 1805 vállalkozói szerződést; „Alább írt 

„Építőmesterek kőmívesek, ácsok,” ismeretek s ismeretlenek 
a gyomai református egyházi épületek megalkotói I.

praesentibus (jelenlévőknek jelenlétekben) adom tudtókra 
mindeneknek, akiknek illik, hogy a gyomai református eklézsi-
ával alkura léptem s tökéletesen meg is alkudtam a mostan 
egészen építendő templomnak, nem különben a már ugyan 
álló, de negyed fél öllel (azaz három és fél=öl 3,92 m.) feljebb 
építendő toronynak építése iránt; e következendő pontok és 
feltételek alatt, ugyanitt;

1-ször A templomnak külső világa lészen 23 öl és 2 schuh 
szélessége 11 öl, magossága: 7 öl e szerént: (egy öl 192 cm, 
1 schun =láb=31cm);

2-szor  Tartozom én oly betsülettel az Abrissban és 
Überschlag szerént, (Ambriss= alaprajz vázlat körvonal, 
Überschlag= költségvetését) melyet már nevezett Ecchlésia 
Előjáróinak által is adtam, az egész munkát véghez vinni, hogy 
abba ha szintén a legkisebb hiba, és fogyatkozás történne is, 
azon esetre magamat is kötelezem, az én vigyázatlanságom 
vagy gondatlanságom miatt történhet ő kárnak egészen való 
megfordítására. 

3-szor; A már feljebb nevezett munkához megkívántató 
minden névvel nevezendő eszközöket vagyis szerszámokat, 
melyek Überschlag-ban ki vagynak téve, és ott egytől egyig, s 
pontról pontra ki nevezve tartozom én mind megszerezni, és 
az egész munka fogytáig vagy végezetéig tartani.

4-szer; Kötelezem magamat arra, hogy az általam elké-
szült Abriss szerént fogom az egész munkát elkészíteni s 
tökéletességre vinni, az abba ki írt vagy lefestett mindenféle 
illendőségeket, melyek az épületnek díszére fognak szolgálni 
observálva (=megtartva), melyet hogyha nem cselekednénk 
azon esetre mint egyességet által hágván a fenn tisztelet 
Echlésiának méltó praetensioja (követelése) lészen.

5-szer mind a Kőmíves mind az Asztalos kivévén a szé-
keket és Cathedrát (= A padok és székek) mind az üveges, 
mind végezetre a lakatos munkákat melyek csak megfognak 
kívántatni a már sokszor említett Abrissban ki tett mod szerént, 
köteleztetem emlékeztetni s e szerént; 

6-szor mind az ezen közelebb írt 5-ik pontban megneve-
zett munkákat mind pedig a kőmíves munkákat a már feljebb 
nevezett módok szerént s feltételek alatt a már sokszor emlí-
tett szerént tartozván elkészíteni, tartoznak énnékem a tisztelt 
Ecclésia Előjárói kész pénzben 13 ezer 240 Rhénusi (rajnai) 
forintot és 57 krajtzárt lefi zetni, s ezen kívül munkának el kez-
désétől fogva számlálva, végezetéig minden esztendőre 5 
köböl 85-118 liter között/ búzát adni. Végezetre 

7-szor Kötelezem magamat arra is, hogy mostan álló 
templomnak falaiban s fundamentumában valamennyi még 
égetett Téglák találtatnak azt mind egyig ki szedetvén az újon-
nan építendő Templomnak falaiba rakatom; melj egyeségnek 
nagyobb bizonyítására ki adtam ezen Contractuális Levele-
met (=szerződés egyezség) Gyomán 1. May 1805 

Augusztin Fischer Maurer Meister 

A 7-ik pont ékes bizonyítéka annak, hogy volt a lebontott 
templomnak középkori falazata is égetett téglából és az egei 
templom tégláját is beleépítették a sárfalú, nádfalú vályogfalu-
nak mondott templomfalakba, mely dologgal az elöljáróságot 
a Tekintetes vármegyét félrevezették az engedélyeztetéskor. 

Cs. Szabó IstvánA Szentegyházi Gyermekfi lharmónia karnagya:
Haáz Sándor
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A Gyomaendrőd FC el-
nöksége a 2010-2011. évi 
labdarúgó-bajnokságban a 
csapat számára az első nyolc 
hely valamelyikének meg-
szerzését tűzte ki célul. A 
csapat a bajnokságra való 
felkészülést becsületesen vé-
gigdolgozta, így vágott neki 
a kitűzött feladatnak. A lab-
darúgó bajnokság sok-sok 
egyeztetés után az eredeti 
tervezett időponttól egy hét-
tel később, végül tizenöt csa-
pat részvételével augusztus 
14-én kezdődött el. Sajnos 
nem sikerült a létszámot tel-

jessé tenni, ennek okai a visszalépések és a magasabb osztályba 
való felkérések elfogadásai voltak.

A bajnokság őszi szezonja nem az elvárásoknak megfele-
lően alakult a csapat számára, nem tudta teljesíteni az elvárt 
eredményt, hiszen az első hazai győzelem is csak a nyolcadik 
fordulóban született meg. A tavaszi fordulóból előrehozott egy 
mérkőzéssel összesen tizenöt összecsapás van a csapat mögött. Az 
elért eredmény:

11. Gyomaendrődi FC    15 mérk.   4 győz.  5 dönt.   6 ver.     
20-37     17 pont

A nyolc hazai mérkőzésből kettő győzelemmel, öt döntetlen-
nel és egy vereséggel zárult tizenegy megszerzett ponttal, ez 46 
%-os teljesítmény.

A hét idegenbeli mérkőzésből kettő győzelem és öt vereség 
született hat megszerzett ponttal, ez 29%-os eredmény. Az ide-
genbeli szereplés nagyon gyenge teljesítmény.

Sajnos nagyon kevés gólt tudtunk szerezni, mindössze húsz 
találatig jutott a csapat, ez 1,3 gól mérkőzésenként. A kapott gólok 
száma viszont rendkívül sok (37), ami 2,5 gól mérkőzésenként. 
Sajnos volt négy nagyarányú vereség is, ahol 5-6-6-7 gólt kapott 
a csapatunk, ez nagymértékben befolyásolta az eredményeinket.

A szezon közben edzőváltás is történt az egyesületnél, Erdősi 
Gyula vezetőedző a kilencedik fordulóban bekövetkezett nagyará-
nyú vereséget követően lemondott edzői tisztségéről. Az egyesület 
vezetése Tóth Ferencet bízta meg az ősz hátralévő mérkőzéseire a 
vezetőedzői feladatok ellátásával. Ez úgy tűnt, felrázta a csapatot, 

METÁL STOP 
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Tornádó elektromos kerékpárok
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
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Hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
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Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz 
értékes ajándékot adunk!

hiszen négy mérkőzésen veretlen maradt, de az utolsó két mérkő-
zés ismét vereséggel végződött. Talán a játékosok számára hama-
rabb kezdetét vette a téli szünet ???

Az őszi eredményt illetően mindenkinek – játékosnak, vezető-
nek – el kell gondolkodni, hogy hol hibázott, levonni a megfelelő 
tanulságot és ennek megfelelően tenni a dolgát egy sikeresebb ta-
vasz érdekében.

De ért el igen szép eredményt is a csapat, hiszen kijutott az or-
szágos főtáblára a Magyar Kupában, ehhez négy csapaton keresz-
tül vezetett az út. Nagyszénást és Szarvast idegenben, hazai pályán 
pedig Kondorost győztük le. A három győzelem mellett - szintén 
hazai környezetben – döntetlent értünk el az Orosháza FC ellen.    

A megyében 58 induló csapat közül sikerült kiharcolni ezt az 
eredményt.

A főtáblán egy jobb képességű csapattól szenvedtünk vereséget 
hazai pályán.

Az ifj úsági csapat őszi helyezése:
      6.  Gyomaendrődi FC    15 mérk.   8 győz.  1 dönt.    6 ver.     

25-21     25 pont

Ifj úsági csapatunk várakozáson felül teljesített a bajnokság 13. 
fordulójáig. Mindenkit meglepve, szurkolót, vezetőt, sorra érték 
el győzelmeiket, szerezték a pontokat és haladtak egy igazán szép 
eredmény felé. A tabellán ekkor az első helyen állt csapatunk. Le-
het, hogy Őket is meglepte ez a siker, de az utolsó három fordu-
lóban sajnos mindháromszor vereséget szenvedtek, így a hatodik 
helyen várják a folytatást a tavaszi szezon előtt.

Ebben az utolsó három fordulóban lerombolták azt, amit há-
rom hónap nehéz és küzdelmes munkájával sikerült felépíteniük.

Számukra azonban a tavasz még ennek ellenére is hozhat na-
gyon szép eredményt, hiszen a második helyezett csapattól mind-
össze három pont a lemaradásuk.

Ifj úsági csapatunk az év során két nemzetközi sikert is magá-
énak tudhat.

2010. június elején Schöneckben, testvérvárosunkban szere-
pelt meghívásos tornán, a Helmut-Dux Turnier futballtornán, 
ahol azt megnyerve első helyezést ért el német csapatokat maga-
mögé utasítva, meggyőző játékkal.

2010. augusztus 20-21-én, Mezőtúron szerepelt csapatunk az 
I. Nemzetközi „Túri Vásár” kupán.  A tornát négy csapat részvé-
telével rendezték meg: a házigazda Mezőtúr, a romániai Árkos, a 
lengyel Makow és csapatunk részvételével.

A tornát körmérkőzéses rendszerben rendezték meg a két nap 
alatt.

A nemzetközi tornán összességében a 2. helyen végeztünk a 
házigazdák mögött.

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

Kívánok mindkét csapatunknak sikeres tavaszi folytatást és 
jobb szereplést.

Az elnökség köszöni a csapat tagjainak az egész éves hozzá-
állást, a szurkolóink biztatását, valamint támogatóink segítségét, 
akik áldoztak a gyomaendrődi labdarúgásért! 

Kívánok minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és Békés Boldog Új Évet.

Fülöp Zoltán

Értékelés a 2010-11. évi labdarúgó bajnokság őszi szezonjáról
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Olvasóink írják...
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Iványi László főszerkesztő részére
Városunk újság

Áldott, békés karácsonyt és boldog Új Évet kívánunk!
Dankó Béla országgyűlési képviselő

* * *
Iványi László
tb. kanonok, plébános úr
Endrődi Rk. Plébánia Hivatal dolgozói,
Városunk Szerkesztősége tagjai

Áldott karácsonyt, boldog, békés, sikeres Új Évet kíván:
Köszönjük a támogatást!

Az öregszőlői gyermekek nevében:
Pésó Illés Béláné
nyugdíjas pedagógus

Kedves Olvasók, Kedves Mindenki! Köszönjük a jókívánságokat, 
Szerkesztőségünk tagjai nevében kívánom, hogy mindenki legneme-
sebb álmát segítsen Isten megvalósítani.

Iványi László

Kollégiumi karácsony
2010. december 16-án 18 órakor az „Élet Másokért” kh. Egye-

sület az endrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiumába 
vitte el a karácsony ünnepét.

A Schöneck testvérváros Tűzoltó Egyesület által az egyesület 
számára juttatott gyermekruhák és játékok egy részét vittük el an-
nak a 30 gyermeknek, akik az iskolai idő alatt a kollégium lakói, 
ugyanis a családi háttér nem bizonyul elégségesnek a gyermek szá-
mára.

A gyermekruhákat a nevelőkkel válogattuk ki, hiszen a mérete-
ket ők ismerik, majd ünnepi szatyrokba „öltözettük”. Minden gyer-
meknek általában 2-2 táskányi ruha jutott.

Két nagy doboz telt meg a különböző készségfejlesztő játékok-
kal, kirakókkal, könyvekkel.

A szintén „ünneplőbe” öltöztetett dobozok a fenyőfa alá kerül-
tek, ami nem mindennapi azoknak a gyermekeknek az életében, 
akik a kollégium lakói.

Kedves kis műsorral idézték a gyermekek a karácsonyt, a szere-
tetet, ami az ő életükben úgy gondolom, nem gyakran jelenik meg.

A műsor után mindenki a saját ajándékával a szobájába ment, 
ahol nagy-nagy örömmel bontották, próbálták fel, mutatták egy-
másnak a ruhákat.

Igen megható eseményben volt részem a helyi tűzoltókkal 
együtt, akik a segítőim, hiszen a mai világban ruhának gyereket 
szívből örülni ritkán látni.

Az igazgatónő, illetve a nevelők nagy-nagy örömmel vették, 

hogy jutott a gyermekeknek a hiányos öltözékükhöz kiegészítés.
Úgy gondolom, helyesen döntöttünk, hogy az elkövetkezendő 

időben ezeknek a gyermekeknek megpróbáljuk pótolni azt, amit a 
család nem tud biztosítani számukra, ez pedig igen egyszerű dolog: 
ruha.

Mindezeken túlmenően együtt örültünk és örülünk velük, azt 
hiszem ez mindennél fontosabb.

Gyomaendrőd, 2010. december hó

Vaszkó Sándorné
elnök
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Advent a Rózsahegyi iskolában

November 26-án, pénteken reggel a tor-
nateremben gyűltek össze az iskola dolgozói 
és tanulói az adventi koszorú első gyertyájá-
nak meggyújtására. A hetedikesek műsorából 
megismerhettük az advent jelentését, az ad-
venti koszorú eredetét. 

Az első gyertyát Farkas Zoltánné igazgató 
gyújtotta meg.

Aztán a szereplők népi rigmusokkal kö-
szöntötték az Andrásokat:

„…Rávirradtunk András napra,
A hordókat verjük csapra.
Adjon Isten András néked
Bort, búzát, szép feleséget! …”

Utána az osztályok képviselői kisorsolták, 
hogy karácsony előtt melyik osztály melyik 
másik osztályt látogatja meg.

Végül közösen elénekeltük azt a karácso-
nyi dalt, amelyiket az iskolarádióból tanultunk 
a héten.

Téli játékok

Mivel igazi hó nem esett, ezért a tornate-
remben műhóval hógolyózhattak a csapatok. 
Lehetett hóembert építeni, hópihét fújni és 
jéghokizni. A türelmesebbek óriás kirakóval 
készíthettek egy karácsonyi képet. A legtürel-
mesebbek pedig iglut rakhattak össze 30 jég-
táblából.

A második délután végére elfogyott a 
műhó is, de addigra már közel 300 gyerek ját-
szott vele.

Ég a második gyertya

A második gyertyát Vaszkó Miklósné, 
élelmezésvezető gyújtotta meg. A műsor az 
adventi jeles napokat dolgozta fel: Borbála, 
Miklós, Luca.

Részlet a Luca-napi kotyolásból:

„… Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty,
Galagonya kettő, három, 
Száraz körtét várom!
Ha nem adnak szalonnát,
Levágom a gerendát!
Ha nem adnak hurkát,
Elviszem a Julcsát!...”

Végül a Mikulásról énekeltek el egy dalt a 
diákok.

Karácsonyi mesehallgatás

Kicsinek bizonyult az olvasóterem, annyi 
alsós jelentkezett a mesehallgatásra. Két dél-
után is meséltek a nagyobbak a kisebbeknek, 
akik a mesék után feltett kérdésekre is bátran 
válaszoltak. Hallhattak Kippkoppról a gesz-
tenyegyerekről, az irigy kutyáról Frakkról,  a 
tévémaci karácsonyáról, a szeretet virágáról, 
a három fenyőről, és a kis gyufaárus lányról is.

Télapó itt van…

December hatodikán nyikorgó csizmában 
járta a tantermeket a Mikulás. Meghallgatta a 
dalokat, verseket és átadta a csomagokat, sza-
loncukrokat, virgácsokat. Aztán eltűnt, hogy 
óriás távcsövén fi gyelhesse, hogyan majszol-
ják a gyerekek az édességet.

„ … Jó gyerek ajándéka
csokimikulás,
rossz gyerek ajándéka
bizony a virgács…”

Meggyújtottuk a harmadik gyertyát

Az adventi koszorú harmadik gyertyáját 
Tóth-Vitáris Erika gazdaságvezető gyújtotta 
meg. A műsorban a karácsonyfa állítás törté-
netével ismerkedtünk. Ezután a fi úk maguk 
fonta korbáccsal mutatták be az aprószentek-
napi korbácsolást.

Íme az egyik rigmus:

„Beköszöntött aprószentek,
fűzfakorbács a kezemben.
Kentek lánya merre van?
Alszik még az ágyban?

Kelj fel hamar Mariska,
odaégett a hurka!
Friss légy, nagylány légy,
Esztendőre férjhez mégy!...”

A műsor végén együtt énekeltük a Dolly 
Roll együttessel a Karácsonyi képeslap című 
dalt.

Vendégeskedés

Az osztályok ajándékkal, műsorral lepték 
meg egymást a látogatások során. Nagy izga-
lom, lázas készülődés előzte meg a vendégfo-
gadást éppúgy, mint a vendégségbe készü-
lést. Jó alkalom volt ez az ajándékkészítésre, 
ismerkedésre, közös játékra és a karácsonyi 
dekorációk megtekintésére.

Karácsonyi ünnepség

A negyedik gyertyát Várfi  András polgár-
mester úr gyújtotta meg. Az utolsó héten a 
gyerekek által hozott anyagból elkészült a 
karácsonyi képeslap kiállítás. Téli díszbe öltöz-
tek a folyosók, a falakon mindenfelé hópihék, 
mikulások, hóemberek, karácsonyfák és an-
gyalok. A tantermek is karácsonyi hangulatot 
árasztottak a sok fenyőággal, ablakdísszel, téli 
rajzokkal, adventi koszorúkkal. 

A tornateremben felállították az óriási ka-
rácsonyfát, s díszeivel ez várta a gyerekeket 
és a vendégeket az ünnepi műsorra az utolsó 
tanítási napon. 

Versekkel, dalokkal, mikulás tánccal, jele-
netekkel kedveskedtek a szereplők a közön-
ségnek, és betlehemes játék is színesítette a 
műsort. 

Végül a pedagógusok énekkara kívánt iga-
zi ünnepet a Piramis együttessel:

„... Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel 
gondoltál,

ugyanúgy igaz legyen holnap s holnap-
után.

Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet.
Békés karácsonyt mindenkinek!...”

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

Táncoló mikulások az ünnepségen

Megelevenedtek a karácsonyi mesék

Iglu építés a téli játékokon

Vidám betlehemes játékot adtak elő a hatodikosok
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 Móra Ferenc:
AZ ARANYCSINÁLÓ

Mátyás király idejében éjjel-nappal tárva-nyitva állott 
a budai Vár nagy érckapuja. Szabadon járhatott rajta ki 
s be a szegény jobbágy csakúgy, mint a zászlósúr.

- Nem az én házam ez, hanem az országé - mon-
dogatta a nagy király. - Én magam csak zsellér vagyok 
benne. Kötelességem szívesen látni a gazdát, ha szűrdol-
mányban jön, ha bársonymentében.

Nem is volt a Mátyás udvara soha ügyes-bajos ember 
nélkül. Egymás sarkát taposták a kócsagtollas vitézek, a 
nagy szakállú tudósok, a nagy szavú kalmárok, a csen-
des mesteremberek. A királynak mindenkihez volt egy-
két jó szava.

Legtöbb becsülete volt pedig előtte az olyan ember-
nek, aki valami okos találmánnyal állított be hozzá. Azt 
soha ajándék nélkül el nem eresztette. Annak az Orbán 
nevű öreg puskaművesnek, aki az első ágyút öntötte, 
annyi aranyat adott, amennyi az ágyú szájába belefért. 
Az pedig bolond nagy állat volt, huszonnégy ökör húzta 
föl a budai Várba. Világra is szólt a híre Mátyás bőkezű-
ségének, s külső országokból is özönlött a budai Várba a 
sok feltaláló. 

Volt azok közt nagyeszű ember is, volt világcsaló is, s a 
Mátyás éles szeme a szívébe látott mindnyájának.

Egyszer egy magyar, egy olasz meg egy cseh ember 
kívánkozott a király elé. Mind a három azt mondta, hogy 
ő valami nevezetes dolgot eszelt ki. Legelőször a magyar 
emberrel eredt beszédbe Mátyás, mert az volt köztük a 
legöregebb. Foltos süvegét ahogy lekapta galambősz 
fejéről, elmosolyodott a király.

- No, öreg, mi tudományt árulsz?
- Hát csak olyan szegényembereset, királyom. Arra jöt-

tem rá, hogy kétannyi ideig tart a csizma, ha rezet ütnek 
az orrára.

- Dicsérem az eszedet, öreg - bólintott a király -, ma-
gam is megrezeltetem a katonáim csizmáját. Hej, öreg, 
ha ilyen öreg nem volnál, magadat is bevennélek a fe-
kete seregbe.

- De uram király, nem vagyok én még olyan öreg, 
mert még ma is harminckettőnek adok enni - mosolyo-
dott el az öreg, de úgy ám, hogy minden foga kilátszott. 

Harminckettő volt az csakugyan.

- Ember vagy, szolgám! - nevette el magát a király, 
s hátraintett a kincstárnokjának: - Harminckét aranyat 
adjatok ennek a jó embernek. Hát te mit hoztál, Tamás 
mester?

A Tamás névre egy olasz hallgatott, ijedt nézésű, kis, 
keszeg ember volt, alig tudott előkotorászni a fekete kön-
töse alól egy bot formájú, üres fatokot. Annak a két vé-
gébe egy-egy gömbölyű üveglencse volt beleillesztve.

- Nézz ebbe bele, uram király! Tekints le a Dunára!
Mátyás a szeméhez tartotta a tokot, és ijedten kapta 

el a fejét.
- Ohó, micsoda ördöngös mesterség ez?! Olyan közel 

láttam benne a Dunát, hogy éppen csak a locsogása 
nem hallatszott.

- Fordítsd meg a csövet, királyom, és nézz föl a vár tor-
nyára - tanította a királyt csendesen a kis olasz ember.

Mátyás szót fogadott, és elkiáltotta magát:
- Olyan kicsike lett, hogy a tenyeremmel eltakarha-

tom! Gyertek, urak, csudáljátok ti is, micsoda csudát 
eszelt ki a Tamás mester nagy tudománya!

Míg az urak a messzelátóval mulatták magukat, Má-
tyás megint parancsot adott a kincstartójának:

- Száz aranyat rendelek Tamás mesternek. Holtig való 
ellátást az udvaromnál. 

Tiszteletet, becsületet ország-világ előtt.
De már ezt a cseh tudós nem állhatta szó nélkül. A 

nagy, vörös képű ember nagy merészen megkapta a ki-
rály karját.

- Megállj, király! Ha az ilyen dibdáb dolgokat így meg-
jutalmazod, mit adsz az én tudományomért?

- Mit tudsz? - kérdezte a király rosszkedvűen a hánya-
veti csehet.

- Tudok aranyat csinálni - felelte az kevélyen, s akkorát 
ütött a mellére, hogy csak úgy dongott bele.

A király kíséretén csudálkozó moraj futott végig. Sok 
balgatag ember kereste abban az időben az aranycsi-
nálás titkát, a Mátyás józan elméje azonban nem hitt 
benne.

- No, az is szép mesterség - intett barátságosan a tu-
dósnak. - Hát aztán miből csinálod az aranyat?

- Akármiből, uram. Amit én a forralóüstömbe teszek, 
ha vas, ha kő, ha sár, abból arany lesz.

- No, ez derék dolog, mester - mosolygott a király. - Ek-
kora tudományt méltó jutalomban kell részesíteni. Hamar 
hozzatok egy nagy üres zsákot.

„No, azt mind kinccsel töltik tele” - gondolta magá-
ban az aranycsináló, s még jobban felfújta magát. Csak 
akkor képedt el, mikor Mátyás odaborította vállára az 
üres zsákot.

- Nesze, mester, a jutalom. Használd jó egészséggel.
- Uram király - hebegett megütődve az aranycsináló -, 

miért űzöl belőlem csúfot? 
Hát mit csináljak én ezzel az üres zsákkal?
- Nini, mester - nevetett a király -, hát rakd bele azt az 

aranyat, amit magad csinálsz!
De úgy elkotródott az aranycsináló mester, hogy kép-

pel se fordult többet Buda vára felé, ahol annyi ragyogó 
arany közt mégiscsak a Mátyás király esze volt a legra-
gyogóbb arany.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd…”
2010. decem-

ber 11-én a Kis 
Bálint Általános 
Iskolában és Óvo-
dában a pedagó-
gusok őszi neve-
lési értekezletére 
került sor.

Kovácsné Bá-
csi Ilona tanítónő 
és Hunya Jolán 
tanárnő bemutató 
órát tartott, majd 
azt követően elő-
adásukban foly-
tatták elméleti és 

gyakorlati ismereteik továbbadását, mindkét kolléganő betekintést 
engedett a képzésen szerzett ismereteikbe.

A tanárnő 6. a osztályban tánc és dráma órát tartott, míg a ta-
nító néni a 4. a 
osztályos gyere-
kekkel mutatta 
be, hogy a lazító, 
koncentrációs 
képességet, tar-
tós fi gyelmet, 
k r e a t i v i t á s t , 
metakommuni-
kációt, csoport-
munkát igénylő 
feladatok játéko-
san is fejlesztik 
a kisebb – és na-
gyobb gyerme-
kek különböző 
készségeit, képességeit.

Az értekezlet témája: a TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt folya-
mán megvalósított

„A tanulásmódszertan tanítása” című továbbképzésen szerzett 
ismeretek átadása.

Az előadás hasznos elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgált 
a kollégák számára, mert megismerkedtek az egyénre szabott haté-
kony tanulási módszerek sokaságával, a sikeres tanulási stratégiá-
val, a helyes időbeosztással, a tudatos tanulásszervezéssel.

Mindkét pedagógus széleskörű tapasztalataiból merített, saját-
élményű, gyakorlati példákkal illusztrált, színes előadást tartott, 
ízelítőt és kedvébresztőt adva pedagógustársaiknak.

Év végi események a Kis Bálint Általános Iskola 
Százszorszép Óvodájában

Több mint egy éve kiegészítjük helyi programunkat a kompetencia 
alapú programcsomaggal, amely módszertani lehetőségeket kínál óvo-
dai tevékenységeink még érdekesebbé tételéhez.

Csoportjainkban sokszínűen dolgoztuk fel a „TŰZ” időszakát 
(tevékenységeink az őselemek megismerésén alapulnak, így Tűz-Víz-
Föld-Levegő témakörökre osztjuk az évet):

- Egyik legkedvesebb eseményünk a tűzoltóállomás megtekintése, 
amely által közelről pillanthattunk be a tűzoltók életébe, munkájába. 
Gyermekeink nagy élvezettel vették birtokba, hacsak rövid időre is 
azokat az eszközöket, kellékeket, felszereléseket, amelyekkel a tűzoltók 
naponta dolgoznak. Hálásak vagyunk, hogy ott lehettünk és köszönjük 
a szíves fogadtatást! 

- Az Adventi Ünnepkör szokásai, hagyományai fontos szerepet töl-
tenek be gyermekeink életében. 

Örömmel készültünk a Városi Advent első gyertyagyújtására, 
amellyel hagyományt kívántunk teremteni és aktívan vettünk részt a 
programsorozat lebonyolításában:

- November 28-án Százszorszép Óvodás gyermekek és felnőttek 
meghitt műsort adtunk elő.

- December 11-én 
délután megnyitottuk 
Adventi Játszóházunkat, 
ahol jókedvűen, csalá-
dias, otthonos környe-
zetben és hangulatban 
készítettünk rénszarvas 
mécseseket, téli képeket, 
ajtókopogtatókat, s szü-
lő-gyermek együtt gyúr-
ta, nyújtotta és sütötte a 
mézeskalács fi nomságo-
kat.

- December 16-án 
Betlehemes műsorral 
készültek nagycsoportos 
gyermekeink Látkóczki 
Éva és Kisné Giricz Irén 
óvó nénik felkészítésével. 
A délelőtt folyamán óvodánk gyermekeinek és dolgozóinak, majd este 
a kedves Szülőknek, nyugdíjas Óvó néniknek, vendégeinknek elevení-
tették fel a kis Jézus születésének meghitt pillanatait.

Ünnepségünk zárásaként közös énekkel gyújtottuk meg kará-
csonyfánk gyertyáit.

Békés, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket kíván a Kis Bálint Ált. Isk. 
Százszorszép Óvodájának valamennyi Dolgozója

Alkotók Délutánja

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Diákönkormányzata 
első alkalommal rendezte meg Kónya Márta és Kereki Irén pedagó-
gusok irányításával az Alkotók Délutánja összejövetelt.

1-8. évfolyamig minden tanulócsoport képviseltette magát. A 
gyerekek, valamint a pedagógusok saját készítésű munkáikat mu-
tatták be. A paletta nagyon színes és változatos volt. Köszönjük, 
hogy az alkotások elkészítésében a szülők segítséget nyújtottak.

Készültek madáretetők, fából kisautók, origami fi gurák, süte-
mények, rajzok, festmények, egyéb képzőművészeti alkotások. Töb-
ben saját versüket adták elő az érdeklődő nevelőknek és diákoknak. 
A 6.a osztályosok érdekes kísérleteikkel és bűvészmutatványaikkal 
kápráztatták el a közönséget.

A Hősök úti és a Fő úti épületben a kisebb és nagyobb gyerme-
kek egyaránt oklevélben részesültek.
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(Kiállítás Mikszáth Kál-
mán halálának 100. évfordu-
lóján)

Idő-vesztő. Múlt-vesztő. 
Rend-vesztő. Vesztő-múlt. 
Vesztő-idő. Vesztő-rend. 
Múlt-idő. Idő-rend. Rend-
vesztő-idő. Idő-vesztő-rend. 
Múlt-vesztő-rend.

Ezzel a címmel, játékos 
alcímmel ajánlja minden ér-
deklődő figyelmébe a Petőfi 
Irodalmi Múzeum Mikszáth-
ról szóló kiállítását.

A nagy mesemondó utolsó műveinek egyike A fekete város, melyben 
a Rákóczi-kori Lőcsét „festette feketére”.

(1906-ban készült el Babits verse, a Fekete ország, 1907-ben a kor-
társak szerint érthetetlen Ady-vers, A fekete zongora. A korabeli magyar 
irodalmi közéletet élénken foglalkoztatta, vajon miként értelmezhetőek e 
művek.)

„Áthallással – hisz erről több levélben is vallott- a 20. század eleji új 
világot, a modern, urbanizálódott kor eljövetelét is sötétre színezte. Ha-
lálának 100. évfordulóját A fekete város sajátos értelmezésű kiállításával 
ünnepli a Petőfi Irodalmi Múzeum.”

S valóban, mintha a lőcsei piactér kellős közepén állnánk… egy két-
kerekű kocsi, rajta káposztafejek…körülöttünk városfalak, épületek maga-
sodnak… optikai eszközök, távcső kémleli az eget… Thököly és Rákóczi 
kora… Görgey-hagyatékból fegyverek, korabeli csontberakásos vadász-
puska… Mikszáth személyes tárgyai… székek, íróasztal, bőrönd, könyv-
szekrény, díszcsengő… az író jobb kezéről készült gipszöntvény… tollszár, 
bőrtárca, pipadohány… a Magyar Tudományos Akadémia nagydíja, ezüst 
serleg 1910-ből…

A következő helyiség a regény megírása körüli éveket idézi… idő és 
tércsere… „velocipéd”… alatta egy térkép… Budapest, a fejlődő század ele-
ji város… körül plakátok, képek… az egyik sarok jellegzetessége, felborított 
országgyűlési székek… parlamenti köpőcsésze… obstrukció… véget nem 
érő, eredménytelen viták elképzelt jelenete… írók csoportképe (1910), 
Mikszáth és két fia, Tömörkény, Pósa, Móra…

„A kiállítás nem a teljes életművet tekinti át, hanem Mikszáthnak a 
polgárosodásról, az urbanizációról való gondolatait…[…]… a múlt és je-
len értelmezésének a kérdéseit, valamint ezeknek a megváltozott történeti 
korszakban torzuló, kisebbített vagy épp felnagyított képeit mutatja be az 
idős kori Mikszáth-művek alapján.”

A fekete város részletével emlékezünk az 1847. január 16-án született 
és 1910. május 28-án meghalt íróra.

Mikszáth Kálmán: A fekete város

Hatodik fejezet - Lőcse város gyászban van

Lőcse városában villámként híre futott a nevezetes vadászatnak, me-
lyet késő emberöltők is akként emlegettek, hogy „elesett benne: egy szar-
vas, egy kutya, egy nyúl és egy bíró”. Kadulik, a városi kapuőr, aki szánért 
jött haza és a vilikust (a városi gazdát) kereste az egyes borivó helyeken, 
hogy fogasson be, telelármázta az utcákat. 

- Meghalt a bíró. Megölte a bírót a viceispán. Leesett a város koroná-
ja! Sírjatok, lőcseiek!

Lőn nagy fölháborodás és zűrzavar. A házak önteni kezdték az embere-
ket, kik nagy csapatba gyülekeztek a városháza előtt, riadtan, sápadt arcok-
kal. Mi történt? Hogy a bírót ölték meg? Hol? Ki? Mikor? Miért? Hogy? 
Soha még püspök szava se volt oly becses és nagy horderejű, mint most egy 
hitvány kapuőré. Aki azonban nem ért rá sokat lefetyelni, hanem futott, 
futott kocsmától kocsmáig, míg végre megtalálta a vilikust, Unglád Kristóf 

uramat a „Pacsirtá”-nál, egy kupa szerednyei bor mellett, nagy disputába 
keveredve a megyei várnaggyal, ki is hallván a kapuőr lihegve elmondott 
szavait, felkiáltott:

- Te Kadulik, te részeg vagy! – s felugorván, hogy pofonüsse, amint az 
ütéshez meglendíté karját és felsőtestét, ő esett végig a padozaton, amiből 
kisült, hogy ő a részeg.

Az utcán ezalatt tanácstalanul, bizonytalanságban hullámzott a tömeg, 
egymástól kérdezősködve. Megriadt szenátorok és patríciusok gyülekeztek 
a városházára díszes bundákban. Az árkádok alatt olyan volt a tolongás, 
hogy egy lakatosinas-gyereket valóságosan agyongázoltak. Némelyek a 
pixidárius után szaladtak, más csoportok ellenben, kivált a fiatalság, kifelé 
igyekezett a város kapuján. Egy fiatalember eközben lóra ült, s csak nagy 
nehezen tudott keresztülhatolni a sokaságon. 

- Majd mindjárt hozok én hírt – szólt le az ismerősöknek.
 Csinos, délceg legényke volt, valódi szász típus, hullámos szőke fürtök 

omlottak le a piros leffentyűs nyestkalap alól, sötétzöld Wammest (nyakig 
begombolt mellény) viselt, kockás dobin ujjakkal, testhezálló zsinórtalan 
nadrágot, alacsony szárú sárga csizmát. A Wammes fölött, panyókára ve-
tett, rókával bélelt, szegszínű német köpönyeg egészíté ki ruházatát. – A 
fiatal Fabricius – suttogták.

- Jól üli meg a lovat – jegyezték meg, akik utána néztek, amint kijutván 
az emberáradatból, megindította a vasderest.

 Sokan még nem hitték, üres hír lesz az egész, valami gézengúz naplo-
pó akarja felültetni a várost, ki merné Lőcse bíráját bántani, lehetetlenség 
ez. De íme, egy szán vág magának utat most, benne ülnek Gosznovitzer 
és Brückner tanácsnok uraimék, a másik utána következő szánon pedig 
fáklyákkal ellátott hajdúk csörtetnek el lóhalálában. Istenem, Istenem, hát 
mégis igaz lesz!

Az őrtoronyban a Stadtpfeifer dobolása és kürtrivalgása hangzik fel. Ez 
a napnyugtát jelenti, a kulcsos város kapui bezárandók.

Egy csoport megkaparintotta valahol Kadulikot. Mindenki Kadulikot 
akarta hallani. Óriási tolongás támadt körüle. A Thurzó-házból hamaro-
san kihoztak egy asztalt, arra állították rá Kadulikot, hogy beszéljen, de 
Kadulik már akkor annyira el volt rekedve, hogy az édesanyja se értette 
volna meg a szavát. Csak jelekkel mutogatta, kampec a bírónak és hogy 
a golyó hova ment, meg az öklével (megfenyegetvén a vármegyeházat), 
onnan jött.

Az est leszállt apránként. Némi köd is volt. A Scheiben-hegy felől 
hideg, metsző szél kezdett fújni. De azért a tömeg nem akart oszlani. A 
kóválygó hírek, melyek egyre változtak, kibővültek vagy átmódosultak, 
folytonos feszültségben tartották az idegeket. A városház tanácstermében 
megvilágosodtak az ablakok, odagyülekeztek a szenátorok és patríciusok 
ebben a szokatlan órában, de ott se tudtak semmi bizonyosat.

Végre megint lódobogás hallatszott a távolból. A fiatal Fabricius jön 
vissza. Ugyan hamar megjárta az utat. Nem csoda, toronyirányában ment, 
el lehetett kerülnie a Scheiben és Tarlik közti völgyben kanyargó hosszadal-
mas országutat. Élénk mozgás támadt mindenfelé, míg végre előnyargalt 
párolgó, tajtékos lován és az összeverődött csoportoknál megállott.

- Halljuk! Halljuk!
- A hír igazat mondott – kiáltá Fabricius messze hallható csengő han-

gon -, Lőcse bírája meg van halva.
Tompa morgás hömpölygött végig a sokaságban. Egy – egy üvöltést a 

maga zúgásával olvasztott össze a szél, csak némelyik volt kivehető értelem 
tekintetében.

- No, szépen kezdődik az esztendő!
- Meg van a város gyalázva.
- Ki ölte meg? Hogy történt az eset? Halljuk, halljuk!
- A Görgey alispán kutyája átszaladt a lőcsei területre, a bíró lelőtte a 

kutyát, az alispán pedig erre lelőtte a bírót.
- És mi lett az alispánnal? – rivallt közbe egypár hang.
- Haza, Görgőre menekült a gazember- felelte a fiatal Fabricius szen-

vedélyesen.
A fölháborodás orkánja tört ki erre. Szégyen, gyalázat! Hiszen a töb-

bieknek is volt puskájuk. Kik voltak még ott? Kik azok a gyávák? Nevezd 
meg őket Fabricius!

Az ifjú azonban, úgy látszik, nem akart belemenni a továbbiakba. 
„Helyet, helyet!”kiáltá és térdeivel megszorítá lova lágyékát, hogy odébb 
lépegessen a városháza felé.

De ebben a szempillanatban egy kéz megragadta lova zabláját.
- No, mi az? – förmedt fel Fabricius meglepetve. – Ereszted el rögtön 

azt a zablát?
- Nem addig, míg nem beszélek veled, te tacskó!
Egy fiatal úr, egy másik tacskó fogta a Fabricius lovát, magyaros zsinór-

zatú bekecset viselt, sastollas csalmát és kard volt az oldalán, szemei vadul 
szikráztak. Fabricius sohase látta ezt az arcot, de úrfi volta nyilvánvaló volt.

- Mit akar ön? – kérdé magyarul. (Eddig németül folyt a párbeszéd.)
- Meg akarom mondani, hogyha ön talán nemes ember, hát elégtételt 

ad nekem azért, hogy Görgey alispánt gazembernek nevezte. Azt én nem 
tűröm.

- Nem tűri? Hát ki ön?
A fiatal emberke kevélyen emelte fel dacos fejét:
- Én Görgey György vagyok.

REND/ VESZTŐ/ MÚLT/ IDŐ
Mikszáth Kálmán Fekete városai
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Január
Csokis gombóc 

6 db közepes nagyságú krumplit megfőzünk, meghámozzuk és áttörjük. 
Összegyúrjuk 20 dkg fi nomliszttel, 1 tojássárgájával, 2 evőkanál olajjal, 1 
púpozott evőkanál búzadarával, csipet sóval. A tészta lágy legyen, de ne 
ragadjon. Kb. 1 cm vastagságúra nyújtjuk, majd 5x5 cm nagyságú négyzetekre 
vágjuk, a közepébe 1 kávéskanálnyi kristálycukros kakaót teszünk. Gombóccá 
formázzuk, majd lobogó sós vízben addig főzzük, amíg fel nem jön a tetejére. 
Kakaóporban meghengergetve, porcukorral tálaljuk.

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók, 

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

KAPUFA BT.  Gyomaendrőd, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

A kondorosi úton, a vásártér után

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mobil: 06 20 451 1944

HIRDESSEN ÖN IS LAPUNKBAN!

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

DÓGI MIHÁLYNÉ JÓNÁS GIZELLA, 
aki Gyomán a Vízműsoron lakott, 67 éves 
korában az Égi Hazába költözött. Gyászolja 
családja

özv. HORGOS LÁSZLÓNÉ UHRIN 
MARGIT, aki Endrődön a Rózsakert Idő-
sek Otthonában élt, 99 éves korában meg-
pihent az Úrban. Gyászolja családja

KOPCSEK IMRE miskolci lakos, 76 
éves korában az örök Hazába költözött. 
Gyermekkorát Hunyán és Endrődön töl-
tötte. Felnőtt korától Miskolcon élt, ott he-
lyezték örök nyugalomra.

Gyászolja: felesége, fi a, menye, unokái 
és a rokonság.

VÉHA BÉLA endrődi lakos 80 éves ko-
rában december 2-án az Örök Hazába köl-
tözött. 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

Képek a gyomai gimnáziumból - 1975. május 8.
Bal oldali kép: Ronyec Pál tanár úr fi zika órája
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Kedves vásárlóim!
Januári ajánlataim:

• Kandallók, szeneskályhák, kályhacsövek
• Őszi virághagymák, rózsatövek vetőmagok
• Fűnyírók, láncfűrészek, kerti szerszámok
• Szivattyúk, tömlők, csatlakozók, bilincsek
• Üstházak, üstök, zománcos edények
• Gázégők, gáz- és elektromos hősugárzók
• Szegek, csavarok, kézi szerszámok
• Festékáruk, ecsetek, glettek
• Titán siliconok, purhabok, ragasztók
• Munkavédelmi bakkancsok, ruhák, 

kesztyűk
• Esőruhák, gimicsizmák
• Egér- és patkányirtók, fogók, ragasztók
• Elemek, izzók, műanyag áruk, fóliák
• Alu létrák, talicskák, betonkeverők
• Kegyeleti mécsesek, gyertyák

Várom kedves vásárlóimat!
Boldog új évet!

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

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

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

Továbbra is szeretettel
várok mindenkit!
       Oszlácsné

Városi adventi gyertyagyújtás


