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A tartalomból: PETŐFI SÁNDOR: NEMZETI DAL

Bölcsődeavatás Endrődön 
- írás 5., képek - 20. oldal

Köszönet az 1%-ért - 9. oldal

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

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

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

Rendezvénynaptár - 4. oldal

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

(Pest, 1848. március 13.)

Gyomaendrődön jártak a nagyenyedi 
labdarúgók 

- polgármesterek kezdőrúgása - 12. oldal

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület 
felhívása - 2. 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 

BABETTA segédmotorkerékpár jó állapotban családi okok 
miatt sürgősen ELADÓ. Érdeklődni: 06 70 566-3988.

Kedves Endrődi Barátok!

Az Endrődiek Baráti Köre 2011. március 26-án, 10-17 
óra között tartja meg szokásos budapesti összejövetelét, éves 
közgyűlését. Szeretettel várjuk tagjainkat, de rajtuk kívül más 
és újabb érdeklődőket is, akik számára Endrőd neve kedvesen 
cseng.

A tavaly kipróbált helyen szervezzük a találkozót. Címe:
1054 Budapest, V. Alkotmány u. 9-11.
„Alma Mater” étterem (Parlamenttel szemben, bejárat: Sze-

mere utcai oldalon)
Központi fekvése lévén megközelítése igen kedvező. Szom-

baton ingyen parkolási lehetőség közvetlenül a vendéglő mel-
lett.

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

 
Előrendelés módján háromféle menüből lehet választani, 

2000 Ft-os áron:
A. Sertéspörkölt galuskával, savanyúság díszítéssel  + somlói 

galuska.
B. Sokmagos csirkemell vegyes körettel, savanyúság díszítés-

sel + somlói galuska.
C. Rántott sajt körettel + somlói galuska.

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

Elérhetőségeink:
Endrődön: Ladányi Gáborné T: 66-611-311 E-mail: 

margitv@fi bermail.hu
Fülöp Imréné Kati, T: 06-66-284-435; M: 06-30-662-8551
Továbbá: Tímár Imre elnök: T/F:06-1-326-7567;  M:06-20-

942-9331; E-mail: timarimrev@gmail.com
Szabó Béla vezetőségi tag: T/F: 06-1-326-6753; M: 06-20-

976-6322; E-mail: pille.1@t-online.hu 

Budapest, 2011. február 20.
Baráti üdvözlettel: EBK vezetősége

Büszkeségeink!

2011. február 14-én nagy öröm érte kis közösségünket. A 
Napsugár Óvodák gyermekei kiváló helyezésekkel tértek haza 
a „Merj a legjobb lenni” tehetségkutató verseny Gálaműsoráról.

Kis Otília: Logika I. helyezet, Rajz V. helyezet (Fő úti óvoda)
Fekete Alíz: Logika II. helyezet, Rajz II. helyezet, Természet-

ismeret II. helyezet (Fő úti óvoda)
Szurovecz Szabolcs: Természetismeret II. helyezet (Fő úti 

óvoda)
Balogh Cintia: Logika IV. helyezett (Szabadság úti óvoda)
Lovas Katalin: Ének V. helyezett (Szabadság úti óvoda)
Ezúton is szeretnénk gratulálni gyermekeinknek!!!!

A Napsugár Óvoda dolgozói

A Gyomaendrődi Asztalitenisz Klub tagjai értesítik az Éjsza-
kai Pingpong program érdeklődőit, hogy az eddigi összejövete-
lek helyszíne megváltozott. Az Endrődi Közösségi Ház helyett 

2011. február 1-től rendszeresen a Rózsahegyi Kálmán Ál-
talános Iskola tornatermében, minden pénteken 19:00-órától 
23.00-óráig lesznek megtartva az asztalitenisz és más játékok 
programjai. 

Pingpongozás, csocsózás, darts, pókerezés 
várja a kulturáltan szórakozni vágyó fi atalo-
kat.

Érdeklődni lehet: BOHÁK János klubve-
zetőnél. Mobilszáma: 06-70/520-99-07

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Téma: A természetes környezet, környezetünk és bolygók: a Föld védelme. 
Versírásra invitáljuk a város valamennyi alkotószellemű, idős nyugdíjas lakosát!  
Mindenki, aki kedvet érez az íráshoz, a témával kapcsolatos gondolatait vesse 
papírra!

A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna rész,
Ha balga módra véle visszaélsz!
 ˙(William Shakespeare: Rómeó és Júlia)

A verseny feltételei:
- a pályázó a Térségi Szociális Gondozási Központ ellátottja legyen
- vagy 60 éven felüli gyomaendrődi lakos

A pályamunkát illetően sem formai, sem terjedelmi megkötés nincs. A munká-
kat nyomtatott, illetve jól olvasható, írott formába kérjük benyújtani. A műve-
ket kérjük névvel, címmel, elérhetőséggel ellátni valamit feltüntetni: A FÖLD 
NAPJA.

A művek leadásának határideje: 2011. április 5.

A pályamunkák leadhatók:
Endrődi részen:

- Rózsakert Idősek Otthona,
- Szt. Imre Idősek Otthona (Öregszőlő),
- Nyugdíjas Klub,
- 5 Sz. Idősek Klubja,
- Tímár Máté Fiókkönyvtár,

A műveket a zsűri értékeli és az alkotók elismerésben részesülnek.
A pályázat eredményhirdetésére 2011. április 21-én a Határ Győző Városi 
Könyvtárba kerül sor.

További információ kérhető: Őszi Napsugár Idősek Otthona 
Telefon: 06-20/938-98-07, munkanapokon 8-15:30-ig

Gyomai részen:
- Őszi Napsugár Idősek Otthona,
- Őszikék Idősek Otthona,
-1 Sz. Idősek Klubja,
- Őszidő Nyugdíjas Klub,
- Határ Győző Városi Könyvtár

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

Február hónapban két alkalommal is ülésezett városunk Kép-
viselő-testülete. 

2011. február 15-én megtartott rendkívüli ülés tartalmából:
A Képviselő-testület számára minden évben az egyik legsar-

kalatosabb pont a költségvetés tervezetének megvitatása, illetve 
elfogadása. A 2011. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával 
indult, majd a bizottsági ülésen elhangzott vélemények, valamint az 
intézményvezetők javaslatai fi gyelembevételével folytatódott. 

Városunk költségvetési koncepciójának készítési időszaka az 
előző évekhez viszonyítva jóval később kezdődött, mivel az őszi 
választások miatt csak november 11-én került fel a Pénzügyminisz-
térium honlapjára a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat, melyet az Országgyűlés 2010. december 23-
án fogadott el. 

Bevételek alakulása:

 - Előző évhez képest normatív állami támogatás összege csök-
kent, melynek oka: ellátotti és tanulói létszám csökkenése, 
pénzbeli szociális juttatás összegegének 2010. évhez képest 
16.000 E Ft-tal való csökkenése

 - Településünket megillető személyi jövedelemadó összege az 
előző évhez képest szintén jelentősen (közel 48.000 E Ft-tal) 
lecsökkent 

 - A helyi adóbevételek betervezett összege is összességében 
csökkenést mutat 2010. évhez viszonyítva

 - Betervezett saját bevétel is csökken (kamatbevétel – csökken 
a leköthető források állománya, illetve a kamatláb mértéke is 
-, bérleti díj bevétel)

 - Városunk költségvetésében a működési hiány 160.000 E Ft 
volt, a cél ezzel szemben egy működési hiány nélküli költség-
vetés elfogadása, hitelfelvétel nélkül

Hiány csökkentés eszközeinek alternatívái:

 - Létszámleépítés, illetve átcsoportosítás 
 - Szerkezetátalakítás

 - Intézményeknél (oktatási intézmények átalakítása, köz-
ponti konyha kialakítása a Térségi Szociális Gondozási 
Központban, tálalókonyhák kialakítása)

 - Gazdasági társaságoknál (Non-profi t tevékenységek és 
piacorientált feladatok különválasztása)

Kiadások alakulása:

 - Az intézmények a 2010. évi vagy az alatti önkormányzati ki-
egészítő támogatásban részesülhetnek

 - Civil (3.700 E Ft ebből pályázható: 2.442 E Ft), sport (15.000 
E Ft ebből pályázható 11.600 E Ft) és rendezvényalap (6.000 E 
Ft) összege csökkent az előző évhez képest

 - Kötvény törlesztése 2011. évben kezdődik (március 31-én és 
szeptember 30-án), összege a CHF árfolyam függvénye (kb. 
176.000 E Ft)

 - Felújítási és fejlesztési kiadások fi nanszírozására 250.000 E Ft 
került kijelölésre a kötvényből 

Önkormányzat bevételeinek főösszege:  4.026.207 E Ft
Önkormányzat kiadásainak főösszege:  4.026.207 E Ft
Működési kiadás összesen:   2.359.394 E Ft
Felújítás összesen:         69.015 E Ft
Fejlesztés összesen:       789.978 E Ft
Tartalék összesen:       807.820 E Ft

A konstruktív hozzászólásokat követően 2 nem szavazattal ke-
rült elfogadásra a Polgármester által beterjesztett 2011. évi költség-
vetése városunknak. 

A február 24-i ülésen a polgármesteri beszámolót követően 34 
napirendi pontot tárgyalt a Képviselő-testület 

Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város közigazgatási területén működő óvodákban és általános is-
kolákban a 2011/2012-es tanévre történő beíratást 2011. április 4. 
5. 6. napokra rendeli el. A beíratás a helyben szokásos módon fog 
történni a kijelölt napokon.

Az óvodák és az általános iskolák kötelesek a beíratás időpontját 
legalább harminc nappal korábban közzétenni. 

Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása

A város Önkormányzata a 2011. évi költségvetési rendeletének 
elfogadásával egy időben pályázatot ír ki támogatási alapokra. 

2011. évben az Ifj úsági alap megszüntetésre került, a Sport-és 
Civil támogatási alap felhasználható kerete fi x összegben kerül 
meghatározásra, a Sport alap 15.000E Ft összegéből kötött felhasz-
nálású támogatások:

2. Táblázat
a. Diáksport 1.000 E Ft
b. Gyomai-és Endrődi pálya fenntartása 500 E Ft
c. Óvodai sportnap megrendezése 200 E Ft
d. Testvérvárosi és nemz. Sportkapcs. és komm. 1. 300 E Ft
e. Tartalék 400 E Ft
A Sport Alap pályázható összege 11.600 E Ft.
A Civil Alap fi x összege 3.700 E Ft. összegéből kötött felhaszná-
lású támogatások:
a. A Városi Képtár működési támogatása. 629 E Ft
b. Irodalmi, kult. Mű, turiszt. Kiadvány 
támogatása

629 E Ft

A Civil Alap pályázható összege: 2.442 E Ft.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók megjelennek Gyomaend-
rőd Önkormányzatának honlapján: www. Gyomaendrod.hu illet-
ve érdeklődni lehet személyesen és telefonon is hivataluknál.

Tájékoztató Idegenforgalmi Alap pályázat kiírásának 
elmaradásáról:

2007. évben a Képviselő-testület Idegenforgalmi Alap létreho-
zásáról döntött, az alap forrásául a tárgy évet megelőző év idegen-
forgalmi adóbevétel Képviselő-testület által meghatározott része, 
a befi zetett pályázati díjak, illetve az előző éves keret maradvány-
összege, amely mindenkor a tárgy évre vonatkozó költségvetésben 
kerül elkülönítésre.

A Képviselő-testület az elfogadott 2011. évi költségvetési rende-
letben forrást erre a célra nem jelölt ki, az előző évről maradvány-
összeg nem volt, így a pályázat kiírására 2011. évben nem kerül sor.

Fő út Bartók Béla utca gyalogos-átkelőhely építése

Gyomaendrőd Város Önkormányzata lakossági kérések miatt 
gyalogos-átkelőhely építését kezdeményezte a fent nevezett utcák 
találkozásánál. A helyszíni bejárás 2010. szeptember 30-án megtör-
tént, az illetékes hatóságokkal lezajlott egyeztetések után hamaro-
san elindul az engedélyezési eljárás.

Tervezési díj:    222.000 Ft+ÁFA
Kivitelezési díj:   659.489 Ft+ÁFA
Összesen:    881.486 Ft.+ÁFA

Lehóczkiné Timár Irén képviselő

Tisztelt Választópolgárok!

Értesítem Önöket, hogy 2011. március 18-án 8h-11h-között 
meghallgatást tartok Endrődön a Kirendeltség Házasságkötő 
termében. Érdeklődésükre számítok.

Tisztelettel: Lehóczkiné Timár Irén
8. számú vk. képviselője



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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Gellai István
1927-2008

1927. május 2-án született 
Endrődön (a mai Gyomaendrő-
dön). Elemi iskoláit is Endrődön 
végezte.

1946-ban Budapesten a 
Schmidt és Császár malomban 
helyezkedett el és ott dolgozott 
1949-ig. Ez időszak alatt különbö-
ző tanfolyamokon vett részt, elvé-
gezte az Állami Műszaki Főiskola 
előkészítő tagozatát, szakérettsé-
git tett, majd felvételt nyert a Fő-
iskola Élelmiszervegyész szakának 
esti tagozatára. 

A munka mellett tanult, de egészségileg nem bírta a sok 
laboratóriumi foglalkozást, a sok jegyzetelést – tankönyv nem 
volt –, ezért mindezek arra ösztönözték, hogy szakmát változ-
tasson. 

FELHÍVÁS
Tisztelt Olvasóink! Gyomaendrődön 2012-ben ismét megrendezzük 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. március-áprilisi rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum Megnevezés Helyszín Szervező(k)

II.4.-III.4; 
12-16 óra. M. 
nap.

Alkotó Kezek Kézimunka kiállítás Endrődi Népház; Endrőd, Blaha L. u. 21. F. Nagy Lajos:      06-30-6178-910
Katona J.M.K:      06-66-283-524

II. 4.-III. 13; Felemelő Század  A paraszti polgárosodás 
tárgyi világa, vándorkiállítás

Endrődi Népház ; Endrőd, Blaha L. u. 21. Katona József Művelődési 
Központ;            06-66-283-524

III. 10; 10 óra „Őszidő” Nyugdíjas Klub Nőnapi és március 
15-i rendezvénye

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

Katona József Művelődési 
Központ;            06-66-283-524

III. 11; 10 óra Márc.15. ünnepség, Hunyán. Gyomaendrődi 
Szt. Gellért Katolikus Ált. Iskola előadása

Művelődési Ház
5555 Hunya, Rákóczi u. 28.

Hunyai Polgármesteri Hivatal
                           06-66-294-141

III. 15; 10 óra Városi Ünnepség Gyoma, Szabadság tér Katona József Művelődési 
Központ;            06-66-283-524

III. 22; 10 óra Sivatagi Show, a szegedi Miniszínház 
gyermekelőadása. Belépődíj: 300,-Ft

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

Katona József Művelődési 
Központ;            06-66-283-524

III. 22; 14 óra A Fehér farkas, a szegedi Miniszínház 
gyermekelőadása. Belépődíj: 300,-Ft

Katona József Művelődési Központ, 
Gyoma, Kossuth u. 9

Katona József Művelődési 
Központ;            06-66-283-524

III. 30.-IV. 01. XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál és
X. Suttyomba Népzenei Fesztivál

Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
(Bethlen isk. udvar, LIDL mögött.)

Katona József Művelődési K
                  .        06-66-283-524 

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség

1949 őszén átjelentkezett Sopronba a Műszaki Egyetem-
re, az akkor induló Földmérőmérnöki Kar nappali tagozatára. 
1953-ban diplomázott és az Egyetemen maradt, a Geodéziai 
Tanszéken dolgozott tanársegédként 1959-ig. 

1953-ban megnősült, két kislánya született 1954-ben és 
1956-ban. 

1959-ben a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat-
tól ajánlatot kapott, hogy szervezzen Sopronban egy állandó 
kirendeltséget. 

1959. január 1-től április 30-ig félállásban vezette az ak-
kor megalakult 5 fős kirendeltséget. 1959. május 1-től már 
főállásban dolgozott a Vállalat soproni kirendeltségén, amit 
később osztállyá fejlesztett. 1960-ban csoportvezetői, majd 
1961-től osztályvezetői kinevezést kapott. 

A soproni irodához csatolták a Győrben már működő 
csoportot, és később Keszthelyen és Szombathelyen is meg-
alakultak a kirendeltségek. Így a 3-as osztály a vállalat egyik 
legnagyobb létszámú osztálya lett. Ez időtől kezdve olyan, 
országosan kiemelt beruházások geodéziai munkái készültek 
irányításával, mint a Balaton-part felmérése, a Dunakiliti víz-
lépcső kitűzése, és számos község, város újfelmérése, közmű 
felmérése. 

Részt vett Sopron város műszaki vonatkozású életében is. 
A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület soproni csoportjának 
vezetőségi tagja volt. Ezen időszak alatt az Egyesület nagyon 
aktív volt, számos helyi, országos és nemzetközi rendezvényt 
szerveztek. Tagja volt még a városban működő Városszépítő 
Egyesületnek is. 

Nagyon agilis, jó szervező volt, szerette a vitát, időnként 
provokálta is. Megértő és segítőkész volt embertársaival és 
beosztottaival szemben. 

Sajnos, egészségi állapotával sokat küzdött, majd 1987-
ben kérte nyugdíjazását. Nyugdíjas éveit szerető családja kö-
rében töltötte. 2008. október 6-án 81 éves korában hunyt el. 

Geodézia és kartográfia 2009/5
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DAOP-4.1.3/B-09-2009-0015 azonosító számú „Bölcsődei fé-
rőhely kapacitás bővítése új bölcsőde építésével, esélyt teremtve a 
korai szocializációra, a gyermekek napközbeni ellátásának bizto-
sításával, a családok megélhetési gondjainak enyhítése a munkába 
állás lehetőségének megteremtésével” című projektzáró rendezvé-
nye a GYERMEKLIGET Nonprofi t Kft .-ben.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket 
projektzáró rendezvényünkön, illetve az új bölcsőde megnyitó 
ünnepségén. Külön köszöntöm Toldi Balázs alpolgármester urat, 
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő asszonyt, aki Várfi  Andrást, vá-
rosunk polgármesterét képviseli. Sajnos polgármester úr más el-
foglaltsága miatt nem tud jelen lenni.

Köszöntöm Iványi László plébános urat.
Köszöntöm a város képviselő-testületének tagjait, az osztály-

vezető asszonyokat, az iskolák igazgatóit, intézmények vezetőit és 
mindenkit, aki elfogadta meghívásunkat, és megtisztel jelenlétével.

Továbbá köszöntöm városunk jegyzőjét, Dr. Csorba Csaba 
urat, valamint a működési engedélyünket kiadó Mezőberény város 
aljegyzőjét, Frey Mihály Urat.

Egy régi dédelgetett álmunk valósult meg ezzel az új intéz-
ménnyel, terveztük, beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne egy 
bölcsi itt az óvoda udvarán, hisz a testvér gyermekek szüleinek és a 
környező kisgyermekes családok számára is igen nagy könnyebb-
séget jelentene a két intézmény közelsége.

2008-ban történt az első pályázati kiírás, amelyre felfi gyeltünk 
- ezt sajnos forráshiány miatt elutasították.

Az új lehetőségre 2009-ben benyújtott átdolgozott, kibővített 
pályázatunk DAOP-4.1.3/B-09-2009-0015 azonosító számon „Böl-
csődei férőhely kapacitás bővítése új bölcsőde építésével, esélyt 
teremtve a korai szocializációra, a gyermekek napközbeni ellátásá-
nak biztosításával, a családok megélhetési gondjainak enyhítése a 
munkába állás lehetőségének megteremtésével” címen már sikeres 
lett. Először el sem hittük, hogy hozzáfoghatunk terveink megva-
lósításához.

Ilyen nagy horderejű pályázatot még nem írtunk és nem is kivi-
teleztünk eddig. Azért mondom többes számban, mert a megvaló-
sításhoz több ember segítségére, munkájára volt szükségem.

Itt fontos megemlítenem Márjalaki Józsefet, az Endrőd és Vi-
déke Takarékszövetkezet Endrődi Kirendeltségének vezetőjét, aki 
a pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetre adott 
biztosítékot, áthidaló hitel formájában, mivel a pályázat utófi nan-
szírozású volt.

Hálásan köszönöm munkatársaimnak és közvetlen kartárs-
nőmnek, Porubcsánszki Sándornénak a munkáját, hisz Ő volt köz-
vetlen segítségemre a pályázat írásától a megvalósításig, és a pályá-
zat elszámolása során felmerülő feladatokban is.

A kétszeri közbeszerzés és egyéb huzavona után 2010. szeptem-
ber 6-án megkezdődhetett a kivitelezés.

A közbeszerzés nyertese az INSULA BAU Kft . lett. Vállalásuk-
hoz híven még 2010. december 9-én átadták az épületet, szinte hi-
hetetlen volt számomra, hogy kész van.

Munkájukkal meg vagyok elégedve, precízek, pontosak voltak, 
nem zavarták az óvodai életet, hisz a kivitelezés alatt is végig műkö-
dött az óvoda. Köszönöm az építkezésen dolgozóknak is.

Kedves Vendégeim, majd látni fogják a szép bútorokat, melyek 
Vajda József asztalos munkáját dicsérik. Köszönöm, hogy ponto-
san, határidőre elkészített minden bútort.

A további felszereltséghez még igen sok mindenre volt szükség, 
többek között játékokra. A beszerzésben nagy segítségemre volt a 
COLOR-shop Papír és Játékbolt vezetője, mert nem csak teljesítette 
a kívánságainkat, de anyagilag is támogatott igen nagy árenged-
mény formájában.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani 
Várfi  András polgármester úrnak, az előző Képviselő-testület és a 
jelenlegi Képviselő-testület tagjainak, hogy elképzelésünket támo-
gatták, és ezáltal létrejöhetett ez a szép, új modern intézmény.

Köszöntő beszédemet az alábbi gondolatokkal szeretném zárni:

Töltse be boldog gyermekzsivaj a bölcsődét,
Mert a szeretetünk kifogyhatatlan,
A türelmünk határtalan,
A gyermekek játékossága bennünk van,
A mosoly, a simogatás mindig nálunk van.

Szabó Istvánné
intézményvezető

Lehóczkiné Tímár Irén képviselő:

A város Képviselő-testületének nevé-
ben szeretettel köszöntök minden kedves 
meghívott Vendéget, Szülőket, Intézmény-
vezető asszonyt, Alkalmazottakat, Érdeklő-
dőket!

Várfi  András polgármester úr elfoglalt-
sága miatt nem tud részt venni a bölcsőde-
avató ünnepségen, így most ezt a feladatot 
átruházta az Oktatási Kulturális, Kisebbségi 
és Esélyegyenlőségi Bizottságára, mely fel-
kérésnek nagy örömmel teszek eleget.

Gyermeket nevelni – embert nevelni – 
felemelő és egyben nehéz feladat, ami min-
den nap új kihívások elé állítja a pedagó-
gusokat, nevelőket, gyermek-gondozókat, 
szülőket egyaránt.

A bölcsődék ma ismét fontos szerepet 
kaptak, hiszen sok édesanya anyagi okok-
ból nem engedheti meg magának, hogy 
hosszabb ideig otthon maradhasson gyer-
mekével, míg mások csak alkalmanként ve-
szik azt igénybe.

Természetesen egyetlen bölcsőde sem 
kelhet versenyre a családdal, nem is ez a 

szándéka, de a szülőknek sajnos nem min-
dig adódik választási lehetősége. 

Hazánkban különböző ellátási formá-
ban támogatja ugyan az állam a családo-
kat, de sok esetben ez nem pótolja a kiesett 
keresetet, így az édesanya kénytelen rész- 
vagy teljes munkaidőben újra munkát vál-
lalni. Ez esetben, ha nincs segítő családtag, 
a bölcsőde jelenti az egyetlen lehetőséget.
 

Feladatát tekintve:

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, 
amely alaptevékenysége keretében napköz-
beni ellátást nyújt a gyermekek számára. A 
legfontosabb feladata, hogy az életkori sajá-
tosságokat fi gyelembe véve gondoskodjon 
a három éven aluli gyermekek gondozásá-
ról és neveléséről, valamint elősegítse testi-
szellemi fejlődésüket. 

A gyermekek életének első három éve 
döntő fontosságú. Ebben az időszakban 
megy végbe a legtöbb változás. Elsajátítják 
a beszéd, a járás képességét, megtanulnak 
alkalmazkodni környezetükhöz. Ez a há-
rom év adja meg egész további életük alap-
ját, ezért a bölcsődés gyermekek gondozása 
és nevelése komoly, felelősségteljes feladat.

 
 Az első bölcsődét 1844-ben Franciaország-
ban alapították. Az első magyar bölcsőde 
pedig Pesten nyílt meg 1852. ápr. 21-én. 
Létrejöttében nagy szerepe volt Fromm Pál 
orvostudósnak és Forrayné Brunszvik Júli-
ának, a Pesti Bölcsődei Egylet választmányi 
elnöknőjének. A II. világháború után a nők 
tömeges munkába állásával a bölcsődék 
száma ugrásszerűen emelkedett, de ebben 
az időszakban a megőrzés és a kórház jelle-
gű ellátás volt jellemző.

 1970-ben megalakult a Bölcsődék Or-
szágos Módszertani Intézete a (BOMI). 
Ez minőségi változást jelentett a bölcsődei 
ellátásban: Az egészségügyi szemléletmód 
mellett a pedagógiai, -pszichológiai szem-
léletmód térhódítását hozta magával. Így 
már, a bölcsőde gyermekjóléti, - családse-
gítő, -szociális,- egészségügyi, - nevelési, - 
egészségnevelési és gyermekvédelmi, - ezen 
belül preventív funkciókat tölt be, a családi 
nevelés elsődlegességét elismerve, azt ki-
egészítve és tovább építve, szorosan együtt-
működve a családdal.

Bölcsődeavatás Endrődön

folytatás a 9. , fényképek a 20. oldalon 
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

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

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

Tisztelt Gyomaendrődiek! Kedves Katolikus Hívek!

A Gyomai Jézus Szíve Katolikus Templom tetejét borító pala 
tönkrement. Sajnos ez az 1878-ban épített páratlan szépségű épület 
több helyen beázik. Az elmúlt évek próbálkozásai, kisebb javítá-
sok nem oldották meg az épület állagát veszélyeztető gondot, ezért 
gyűjtést szervezünk épített örökségünk részét képező templomunk 
megmentésére.

Egyházközségünk képviselő testülete nevében kérünk minden-
kit, hogy lehetőségeihez mérten anyagilag támogassa kezdeménye-
zésünket!

Bankszámlaszámunk: OTP 11733120-20007717 (megjegyzés: 
tetőfelújítás)

Személyes befi zetési lehetőség, az egyházi hozzájárulások befi -
zetése: minden kedden 14 – 16 óráig a gyomai plébánián. (Mátyás 
király u.1.)

Kérjük a kedves Híveket, segítsék munkánkat személyes példá-
val és közbenjárással! 

Gyomaendrőd, 2011. február 12.

A Jézus Szíve Plébánia nevében köszönettel:
Gellai Imre gondnok

MÁRCIUSI ÜNNEPEK
  6. vasárnap:  Évközi 9. vasárnap
  7. hétfő:  Szent Perpétua és Szent Felicitász vértanúk
  8. kedd:  Istenes Szent János
  9. szerda:  Hamvazószerda
13. vasárnap:  Nagyböjt 1. vasárnapja
19. szombat:  Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
20. vasárnap:  Nagyböjt 2. vasárnapja
25. péntek:  Gyümölcsoltó Boldogasszony
27. vasárnap:  Nagyböjt 3. vasárnapja

MÁRCIUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor és 17 órakor, hétköznapokon reggel fél 8-kor
Nagyböjt péntekjein 5-kor keresztút

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Március 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

Nagyböjt péntekjein fél 5-kor keresztút

Gyoma
Vasárnap fél 12-kor, hétköznap szerdánként este 5-kor

Nagyböjt péntekjein 5-kor keresztút  Az 1935-ös endrődi csendőrsortűz áldozatairól március 20-
án, vasárnap az esti misén emlékezünk meg. Mise után kime-
gyünk az emlékműhöz koszorúzni, gyertyát gyújtani.

Dr Tóth Pál, a Szabadegye-
tem vendégelőadója egyébként 
az Instituto Universitario Sophia 
Loppiano (Frienze) egyetemi oktatója. 
A február 22-iki előadásából idézünk 
fel gondolatokat.

Megváltozott világunkba már 
nem lehet visszahozni a tradicioná-
lis családi életet, ahol együtt éltek 
és segítették egymást a generációk. 
Régen mindent a családban a szüle-
itől kapott és tanult meg a gyermek, 
csak írni, olvasni kellett megtanulni 
az iskolában. Ma szolgáltatásként, 
a családon kívül kapjuk meg az iro-
dalmat, a művészetet, de sok más 
tudományt is. Egyre jobban látszik, 
hogy igény van arra, hogy pl. a régi 
polgári szalonokhoz hasonló, kitágí-
tott családi körökben ismerjünk meg 
művészeti alkotásokat és a bemuta-
tók után beszélgethessünk ezekről. 
Ez csak egy példa, de látszik, hogy a 
mai ember más formát keres igényei 
kielégítésére, mint amit ma kap.

Az agykutatók állítják, hogy az 
ember nem kis önző ösztönlényként 
születik. Viselkedésében pici gyer-
mekkorában látható, hogy jelen van 
a kölcsönösségi minta. Ezt a szülők 
nevelése aztán jó vagy rossz irányba 
terelheti.

Segíteni kell a családokat, hogy 
felismerjék a problémáikat, tudatára 
ébredjenek, hogy képesek megolda-
ni azokat, és megszerezzék az ehhez 
szükséges felkészültséget.

Egy fi atal fészekrakó párnak is, 
de valójában minden házaspárnak 
megvan a képessége arra, hogy 
megoldja a problémáit. De ehhez 
fejlesztenie kell saját belső felké-
szültségét, a külsőket pedig integ-
rálnia kell a sajátjaihoz és ezt elér-
hetővé kell tennie mások számára is. 
Minden családnak ki kell alakítania a 
saját szokásait, melyek a gazdálko-
dására, az egészségére, a környeze-
tére, a média használatára… vonat-
koznak.

Ma nagyon gyorsak a társadalmi 
változások, melyekre lassan tudunk 
csak adaptálni. Az előző generációk 
mintái már nem működnek. Szükség 
van arra, hogy alapvető együttmű-
ködési elvek alakuljanak ki (egymás 

segítése, a javak megosztása, infor-
mációk cseréje…) nemcsak a család-
ban, hanem a családok között is.

Ma a családban gyenge a kom-
munikációs kultúránk. Spontán a 
kommunikáció, kevés a tervszerűség 
benne. Ahogy régen természetes 
volt, hogy hogyan kommunikáljuk 
a családban történő dolgokat, ma 
a gyors változások következtében 
nem tudjuk felgyorsítani a kommu-
nikációt. Tipikus példa erre a net-
használat. A gyerekek gyorsabban 
fogják a „net” világát, a szülők nem 
tudják már olyan gyorsan követni, 
de nem mondhatják azt, hogy nem 
kezelem ezt a problémát. Meg kell 
találni a megoldást, nincs kitaposott 
út és recept.

A jól működő család-minták hi-
ánya fokozottan szükségessé teszi a 
kreatív párbeszédet.

Milyen a tervszerű kommuniká-
ció? Közösen kialakított szabályokat 
kell létrehoznunk:

- lelki beszélgetések
- családi társalgási alkalmak
- családi kupaktanács
- ünnepek, rituálék
Milyen a pénzkezelés? Tradici-

onális minta: férj keres, feleség be-
osztja

Ma a kölcsönösségi mintára van 
szükség: együtt tervezni és együtt el-
lenőrizni a kiadásokat. (Ha nagyobb 
az együttműködés, több a konfl iktus 
lehetőség, de nagyobb a lelki nyere-
ség, ha senki sem ragaszkodik a saját 
gondolatához, hanem közösen ala-
kítják ki a „mi” véleményét!)

Milyen a pénzkezelés a szülő 
gyerek kapcsolatban?

Tradicionális minta: „Te csak ta-
nulj!” (A szülő akár külön munkát is 
vállal, agyon dolgozza magát, hogy 
a gyerek ne is vegye észre az anya-
gi nehézségeket és csak a tanulásra 
fi gyeljen. Lassan azonban a gyerek 
észreveszi, hogy szülei ingerléke-
nyebbek, fáradtabbak, mert nincs 
pénzük. Munkát vállal, hogy ne ter-
helje a szüleit, de egyre nagyobb a 
távolság közöttük, nincs megértés, 
pedig mindenki szeretni akarja a 
másikat)

Kölcsönösségi minta: „Gyere te 
is!” (A szülők meghívják a gyerekeket 

fejlettségüknek és érettségüknek 
megfelelően a családi kupaktanács-
ba megbeszélni az anyagi ügyeket. 
Így lassan a gyermek belenő abba, 
hogy a pénzt hogyan kell beosztani)

Ma a családok sokszor a pénz-
ügyeiket spontán módon beszélik 
meg a TESCO-ban és a nagyáruhá-
zakban a pult előtt. Tudják, hogy 
nincs pénz a megkívánt árura, de 
mivel most látják, megveszik. Nincs 
közös tervezés. Ezért van szükség a 
tervszerű és rendszeres családi ku-
paktanácsra, ahol a család közösen 
alakítja ki a saját értékeit, elveit, a 
családi könyvelését, a havi értéke-
lést, a döntéseket… És szükség van 
a családos közösségekre, ahol a 
családok úgy segítik egymást, hogy 
továbbadják a tapasztalataikat, öt-

leteiket.
Így alakul a kölcsönösség és 

párbeszéd kultúrája, mely bölcsője a 
részvételi demokráciának.

Társadalmi szinten szükség van 
jó családtámogatási és ellátó rend-
szerre.

Az est folyamán megértettük, 
hogy mivel a család a társadalom 
alapvető kis sejtje: ott kezdődik 
minden. Férj és feleség párbeszé-
dében, a családi kommunikációnál, 
a kölcsönös szeretetnél, egymás 
tiszteleténél. Ha kicsiben megújul, 
hozzájárulunk a nagy, a társadalom 
megújulásához.

Akkor lássunk hozzá, vagy foly-
tassuk, ha már valaki elkezdte…

A család mint a társadalmi megújulás forrása
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Prevenciós program iskolánkban
Iskolánk a második félévet komoly témával indította a 7-8. 

évfolyam számára. Kádár Magdolna iskolavédőnő segítségével 
droggal, dohányzással, alkohollal kapcsolatos megelőző program-
ba kezdtünk. Szükségét látjuk ennek, hiszen napjainkra minden 
időszakot meghaladó mértékben terjedt el a kábítószer-fogyasztás 
és a kereskedelem. A kilencvenes évek eleje óta folyamatosan nő a 
drog túladagolásban meghalt 18 és 30 év közötti fi atalok száma. A 
középiskolásoknak több, mint a fele kipróbált már valamilyen - a 
komoly szerek előfutárának tekinthető - könnyű drogot. Ezek, saj-
nos tények. Igyekszünk ez ügyben is gyermekeink érdekében tenni, 
hogy rájuk már biztonságosabb jövő várhasson azáltal, hogy fele-
lősségteljesen tudnak dönteni adott helyzetekben.

Élményeink a Liget fürdőben
Eltelt két hónap, vége a 2. osztály úszásoktatásának. A gyerekek 

minden héten nagy izgalommal várták a szerdai napot, mivel ekkor 
„foglalták el”, „vehették birtokba”a Liget fürdő medencéjét. Vannak 
olyan kisdiákjaink, akiknek csak ilyenkor van lehetősége a fürdőbe 
eljutni, ezért is nézték ámulattal a felújított medencéket.

Kezdetben megilletődve álltak a medence előtt, némelyikük félt 
is, de pár alkalom után biztonságosan loccsantak a vízbe. Köszön-
hetjük ezt Irimiás Róbert (Robi bácsinak) testnevelés tanárunknak, 
aki a gyermekeket úszni tanította.

Minden alkalommal farkaséhesen, fáradtan, de tele élmények-
kel tértünk vissza az iskolába. 

Köszönjük a gyomaendrődi Polgármesteri Hivatalnak, hogy 
lehetőséget biztosított számunkra, s hogy gyermekeink heti egy al-
kalommal ingyen bejuthattak a fürdőbe.

Molnárné Majoros Katalin, Bereczkyné Baranyai Mónika

Vidám délután a farsang jegyében
Január 28-án az alsó tagozatos tanulók számára farsangváró 

délutánt rendeztünk. Ezen a reggelen minden kisgyermek nagy iz-
galommal érkezett. Az egészséges életmódot is szem előtt tartva, 
a délutánt zenés tornával nyitottuk meg a diákok nagy örömére, 
ami segített a jó hangulat megalapozásában. A foglalkozásokon 
megtanult dalok, az elkészített álarcok és a közös tánc segítségével 
felidéztük a farsang hangulatát. A nap végén mindenki elégedetten 
és élményekben gazdagon tért haza. 

Fekécs Edit,   Szabóné Vaszkó Éva

„Mertünk a legjobbak lenni”
A mi iskolánk is részt vett a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 

tehetséggondozó versenyén. 44 tanulónk 8 tantárgyból méretette 
meg magát. A díjkiosztó gálán 36 diákunk lett díjazott. A verseny-
zőink örömmel és büszkén vették át az értékesebbnél értékesebb 
ajándékokat. A gála változatosságát az eredményhirdetések közötti 
verses, zenés, táncos produkciók színesítették, melyet az általános 
iskolák tanulói adtak elő. Ezekkel a műsorszámokkal szórakoztat-
ták a versenyzőket és az őket felkészítő pedagógusokat.

Ezúton gratulálunk a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda ve-
zetőségének, pedagógusainak a szép, színvonalas délelőttért, a ver-
senysorozat lebonyolításáért.

Díjazottaink:

Óvoda

Farkas Andrei – természetisme-
ret

Iskola
1. évfolyam

Farkasinszki István – irodalom
Berta Bence – matematika
Földi Imre – matematika, ter-

mészetismeret
Véha Kíra – matematika, sport
Czibulka Imola – rajz
Rau Zsolt – rajz
Pataki Róbert – természetisme-

ret
Wolf Anna – természetismeret

2. évfolyam

Látkóczki Bence – irodalom
Kovács Gábor – matematika, 

természetismeret
Óbis Erika – matematika, sport

3. évfolyam

Csernyeczki Liliána – matema-
tika

Gubucz Szilvia – természetis-
meret

Zsilinszky Erika – természetis-
meret

4. évfolyam

Bene Boglárka – irodalom, ma-
tematika, írás-nyelvtan

Kiss Vivien – irodalom, mate-
matika, írás-nyelvtan

Kurilla Virág – irodalom
Kereki László – rajz

Nagy Balázs – sport
Rostás Krisztofer – sport
Harnos Tímea – sport

5. évfolyam

Fülöp Alexandra – irodalom
Hornok Roland – irodalom
Trabach Veronika – irodalom
Kmetykó Csaba – természetis-

meret, történelem

6. évfolyam

Izsó Réka – irodalom
Kővári Lili – irodalom, írás-

nyelvtan
Oláh Evelin – irodalom
Tímár Lilla – írás-nyelvtan

7. évfolyam

Farkasinszki Tünde – irodalom, 
írás-nyelvtan

Mile Dávid – irodalom
Ronyecz Nikolett – irodalom, 

írás-nyelvtan
Rajnavölgyi Gergő – matema-

tika

8. évfolyam

Hanyecz Barbara – irodalom
Óbis Edina – irodalom

Felkészítő pedagógusok: Mé-
száros Vendelné, Szabóné 
Vaszkó Éva, Fekécs Edit, 
Molnárné Majoros Katalin, 
Bereczkyné Baranyai Mó-
nika, Mészárosné Kiss Kata-
lin, Szabó Anikó, 

Polányi Éva, Kele Ágnes, Cseh 
Jánosné, Melis Marcell, 
Lukács László
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Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének 
hírüladása)

ünnepe: március 25

Az Ige emberré lett miértünk, 
sőt Érted, mert végtelenül szere-
tett!

Mária életének legnagyobb titkát 
ünnepli ezen a napon az Egyház: az 
asszonyok közt Áldott anya lett és 
az „Ige testté lett”. A liturgiában 
ezt a csodát térdet hajtva említet-
ték évszázadokon keresztül. Ma a 
liturgiánkban a szentmise Hitvallá-
sában a „Megtestesült ...” szavakat 
meghajolva mondjuk. Ezen az ün-
nepen és Urunk születésének ünne-
pén (Karácsonykor) a jelenlegi elő-
írások szerint is térdet hajtunk. Ezt 
a titkot hirdeti naponta háromszor 
templomaink harangja, hívva min-
denkit az „Úr Angyalának” imádko-
zására.

A Názáretben lakó Máriával, Jó-
zsef jegyesével a küldött, Gábor an-
gyal közölte a nem remélt megtisz-
teltetést, Isten megváltó akaratát, 
Jézus csodálatos fogantatását (Lk 
1, 26-38). 

Az ünnepet Rómában már a 7. században beve-
zették, neve „Annuntiatio Domini” volt, vagyis az Úr 
hírüladása. Keleten a legrégebbi időktől az egyik leg-
nagyobb ünnep. Hosszú időn át Karácsony előtt ünne-
pelték a milánóiak és Spanyolországban. Az ünnep a 
nagyböjt közepére esvén, a vártnál sokkal kevesebb 
patrociniummal dicsekedhetik. Egyházmegyénkben 
egyedül Kondoros (1884).

Régi magyar nevét, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napja, onnan kapta, hogy a gyümölcsfákat ekkor ol-
tották és ekkor végezték a szemzést. A néphit szerint 

ugyanis ezen a napon fogadta méhébe Szűz Mária Jé-
zust, másfelől ekkor indul meg igazán a mezők növé-
nyeinek növekedése. A beoltott fát nem volt szabad 

letörni vagy levágni, mert vér folyt 
volna belőle. Jellemző az ünnep 
régi kultuszára, hogy a kertész-
kedő hajlamú Göndöcs Benedek 
újkígyósi plébános 1869-ben éppen 
Gyümölcsoltó Boldogasszony nap-
ján kétezer nemesített gyümölcsfa-
csemetét osztott szét hívei között. 

  

Szegeden a méhkaptárak elé 
gallyat állítottak, hogy a méhek 
több mézet adjanak. A pásztorok 
ehhez a naphoz kötik a tavasz kez-
detének azt a pillanatát, amikortól 
a fű sarjadni kezd. Úgy mondják: 
„Gyümölcsoltó indítja meg a mezőt 
növekedésre”.

A halászok szerint ezen a na-
pon veti föl magát a hal a vízből. 
Gyümölcsoltó hozza vissza a télen 
más vidékre költözött énekesma-
darakat. E hagyományok sora mind 
a tavasz, az élet megindulására 
utal. Máig élő hagyomány, hogy aki 
Gyümölcsoltó napján ezerszer el-

imádkozza az „Üdvöz légy Mária, malaszttal teljes…” 
kezdetű imádságot, annak teljesül jó célért esdő kíván-
sága.

Az idekapcsolódó időjárásjóslások közül a legérde-
kesebb a következő: bizonyos falvakban ezen a napon a 
békákat figyelik, megszólalnak-e. Ugyanis a hangosko-
dó békák azt jelzik, hogy ezen időponttól kezdve még 
negyven napig hideg lesz.

„Üdvözlégy kinyílt szűz virág,
Szűzen szülő szép anyaság,
Kegyes Királyné asszonyság,
Csillaggal fénylő boldogság.”

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!

 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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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!

Országos helyzet ma:

Ma Magyarországon kb. 26 ezer férőhely jut mintegy 300 ezer 
bölcsődés korú kisgyermekre. A nagyvárosok intézményei az el-
múlt években bizony 120–130%-os telítettséggel is dolgoztak, és 
csupán ennek a maximális kihasználtságnak köszönhető, hogy az 
eredeti számnál több, vagyis 32 ezer gyerek nyert felvételt ilyen in-
tézménybe. Az országban megközelítőleg 561 önkormányzat által 
fenntartott bölcsőde található, ebből 132 a fővárosban. Itt azonban 
mégsem ritka, hogy a várólistára való felkerülés után egy-másfél 
év is eltelik, mire a család megkapja a „behívót”, és az anya is mun-
kába állhat. A folyamatos helyhiány felszámolásához országszerte 
legalább tizenötezer új férőhely létesítésére lenne szükség. 

Városunkra azonban nem ez a jellemző, hiszen egyetlen jelent-
kezőt sem kell elutasítani helyhiány miatt, mert ugyan magánkez-
deményezésekre, de a harmadik bölcsődét avatjuk fel ma.

Néhány gondolattal szeretném röviden megismertetni Önökkel 
a gyomaendrődi bölcsődék történetét. Ez az idősebb, helyi lakosok-
nak lehet, nem mond újat, de a fi atalabbaknak, talán szolgál némi 
érdekességgel.

Gyomaendrőd a Hármas-Körös partján fekszik Békés megye 
északnyugati részén. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
12/1981. számú határozata egyesítette Gyomát és Endrődöt Gyo-
maendrőd néven. A nagyközség 1984. január 1-jén városi jogot és 
körzetközponti funkciót kapott, majd a települést 1989. március 
1-jével várossá nyilvánították.

Az egyesítés előtt Gyomán és Endrődön is működött bölcsőde. 
A gyomai bölcsődét 1954-ben alapították, 20 férőhellyel, majd 

1975-ben új épületbe költöztették. Változatlanul 20 férőhellyel, 2 
csoporttal, egészen 1998-ig, amikor az Önkormányzat Képviselő-
testülete gazdasági megfontolásból radikális intézményátszervezést 
hajtott végre, és közoktatási megállapodás keretében működtetésre 
átadta először a bölcsődét, majd az óvodákat is.

Endrődön 1952. május 1-jén kezdte meg működését az első 
idénybölcsőde. Az intézményt Uhrin Imre endrődi lakos házában 
alakították ki, és 10 kisgyermek ellátására volt alkalmas. Az egyre 
növekvő igények kielégítésére 1965-ben új bölcsőde épült és 30 kis-
gyermeket tudtak ellátni benne.

1994-ben a csökkenő gyermeklétszám miatt az akkori városve-
zetés úgy határozott, hogy az endrődi városrészen lévő intézményt 
megszünteti. 

Így 1994 és 2007 között a gyomai településrészen működött 
csak bölcsőde. Kihasználtsága folyamatosan 100% felett volt. 

2007-ben az endrődi városrészen is magánkezdeményezésre 
bölcsődét nyitottak, majd 2008-ban a Gyermekliget Óvodai Okta-
tó Nonprofi t Kft . vezetője Szabó Istvánné önálló kezdeményezésre 
nyújtott be és nyert el pályázatot bölcsődei férőhely kialakítására. 
Városunk önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges hoz-
zájárulást megadta, az ehhez szükséges iratokat kiadta és a már mű-
ködő óvoda udvarán biztosította a telket az új épület számára.

Így épülhetett fel, ez a 21. század igényeit is kielégítő gyönyörű 
épület, amely 24 férőhelyes, padlófűtéses, felszereltségével maxi-
málisan szolgálja a 3 éven aluli gyermekek gondozását és fejleszté-
sét. Bár a bölcsőde-alapítás és építés magánkezdeményezésre tör-
tént, az épület maga a város vagyonát gyarapítja, illetve a megkötött 
szerződés értelmében 10 év múlva a működtetése is visszaszáll az 
önkormányzatra.

Szeretnék köszönetet mondani a Kft . vezetőjének, Szabó István-
nénak munkájáért, egyben kívánok sok erőt, jó egészséget, örömet 
az elkövetkező évekhez, és ezen kívül, nem utolsó sorban sok kis-
gyermeket az épület benépesítéséhez. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Gyomaendrőd, 2011-02-10
Készítette: Lehóczkiné Timár Irén

képviselő

Bölcsődeavatás Endrődön
folytatás az 5. oldalról



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Tisztelt Olvasó!

Vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig 
zajlottak a farsangi mulatságok és a lako-
dalmak hazánk falvaiban, így Endrődön 
is. A télűző népszokások gazdag tárházát 
megtaláljuk községünk hagyományainak 
sorában. A kiszebáb kitáncolásáról és a 
Körösbe dobásának szokásáról idős adat-
közlők számoltak be. Az alakoskodások és 
a „farsangfarkára” kicsúcsosodó farsangi 
mulatságok a 20. század első felében még 
élénken éltek Endrődön is. A falusi csalá-
dok lakodalmaikat is ebben az időszakban 
tartották. Szokás volt, hogy a vőlegényes 
és a menyasszonyos ház külön tartotta a 
lakodalmat. A jó kedvet és a viccelődést a 
furfangos vőfélyek teremtették meg és per-
sze a jó cserkeszőlői borok. Válogassunk 
néhány Endrődön gyűjtött vőfély köszöntőt 
azokból, melyeket Vaszkó Irén vetett papír-
ra. 

„Új pár köszöntő

Tisztelt vendégsereg,
Kérek egy kis csendet,
Mert így lesz értelme,
Rövid beszédemnek,
Most nemcsak a nyelvem, a szívem is beszél,
És a jóakarat, amely énbennem él.

Szívem kívánságát szép szavakba öntöm,
És mindnyájuk nevében, az új párt köszöntöm,
Ők most léptek az új élet útjára,
Ragyogjon rájuk a boldogság sugara.

Szívemből kívánom az ifjú párnak,
Szerezzenek ők sok örömet egymásnak,
Legyen életük hosszú, boldog, áldott,
Hogy soha meg ne bánják ezt a házasságot.

Ők rájuk ürítsük poharat mindnyájan,
Kik vigadozunk ebben a szobában,
Bennem jó szándék van, kezem sem remeg,
Kövesse példámat a szép vendégsereg.

Felköszöntő: Vőfély önmagáért

Illő az üveget nékem is felvenni,
Tisztelt barátaimat és mindenkit szeretni,
Azért hivatott meg a háznak gazdája,
Hogy álljak vendégi mulattatására,
Mulasson hát ki-ki, és öröme légyen,
Táncra férfi, asszony, leány készen légyen,
Előbb is magamért egy nagy kortyot iszom,
E kötelességet senkire sem bízom.
Éljek én!

Beköszöntő a menyasszonyi háznál

Ma hajnalban alig, hogy virradt a reggel,
Összegyülekeztünk szép számos sereggel,

Jöttünk aztán tisztes hajlékukhoz végre,
Kedves menyasszonyunk tiszteletére
A násznagy urakhoz van egy kis kérésünk,
Ott kint várakozik szép sereg vendégünk,
Legyenek szívesek őket befogadni,
Mi sem fogunk érte adósok maradni.

Búcsú a lányoktól

Hajadon pajtásim, szűz virágok, lányok,
Búcsúzásom közben hozzátok is szólok,
Amikor tőletek nagy sírva elválok,
Egyben nektek szívből, egyet kívánok,
Adja a teremtő ki gondol ránk sokat,
Találjátok meg hamar a párotokat,

Akivel járjátok együtt utatokat,
Boldogság mezején szedvén virágokat,
Hogy ez megtörténjék, én is esedezek,
Szeretett lánytársak az ég veletek.

Búcsú a legényektől

Álljatok elémbe sok híres legények,
Akik személyemet gyakran szemléltétek,
Sokszor nekem annyi szépet beszéltetek,
De mégis hiába nem lettem tietek,
Már jó egészségben elhagylak titeket,
Az ég áldása legyen hát veletek.

Vőfély köszöntők



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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Elöljáróban néhány kiegészítés a sorozat I. részéhez 
mely megjelent 2011.január szám 11 old. „ Maurermeister 
kőműves mester, de építőmester értelemben is használták, 
a második oszlop felülről hetedik sor végén „ugyanitt” he-
lyett „úgymint” 1 schuh magyarosan egy sukk= 1láb-31cm., 
1 köböl búza egyéb gabonaféle= 85-115 liter közötti mennyi-
ség, az ország egyes tájain e mennyiségek között változott, 
tehát a cikkbeli kialkudott mennyiség 5köböl-5x 85-118 liter 
közötti mennyiségű búzát jelent.

Haladjunk tovább s térjünk az úgynevezett „parókiális 
épületekre” azaz az egyházi hivatali épületekre, ezen belül 
is a „Parochiális Házra” köznyelven; paplak-lelkészlak.

1820. augusztus 27-én kelt az a levél melyet tekintetes, 
nemzetes Csepcsányi Tamás uradalmi főintéző úr írt alá-
mely levélben az akkor még gróf Stokhammer Ferdinánd 
földesurasság nevében (Harruckern báró egyik leányának 
fejére) felszólítja a gyomai ref. egyház elöljáróságát egy új 
parokiális ház megépítésére a „mostani roskadt helyett”. 
Érdekes ezt a levelet nagyobb részben közölni több érté-
kes, érdekes helytörténeti adat van benne. Mind a mai napig 
nem tisztázott, hogy hol volt az első lelkészlak, mert volt egy 
parokiális épülete az egyháznak a mostani városháza he-
lyén a „kőhíd” felőli sarkán.

Egy régi feljegyzés azt is sejteti, hogy a templom ország-
zászló felőli oldalán is lett volna egy ilyen épület. Az isko-
la mindig ott volt, ahol most is van, a hajdani „Központi ref. 
fi úiskola”. Aztán a mostani ref. lelkészi hivatal és imaterem 
helyén is volt régi lelkészlak, az 1881. évi nagy árvíz idején 
toronyból felvett fényképfelvételen is jól látszik a régi nádfe-
deles sarok épület, lelkészi hivatal s lakás. Mivel a közlendő 
levél uradalmi tiszti lak volt. A 19. század elején épült falak 
még most is megvannak, bár alaposan át lett „formálva” az 
épület-együttes.

„Bizodalmas Ekklésiai Elöljárók!

Értésemre esett, hogy e mái napon arrul akarnak érte-
kezni kellessék é fel építeni az idén az Parochialis Házat 
vagy jövő esztendőre maradjon holott már több ízben el 

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

volt végezve annak ez idén való fel építtetése. Az uraság 
főképpen azon okbúl hogy azon roskadt Parochialis Ház az 
Uraság új s költséges épülettyeinek ippen lábjában fekszik 
mely szerént az könnyen támadható közszentsétlenség 
nagy kárral fenyegeti, már többször megintette az Ekklésiai 
Elöljárókat, hogy azon roskad tűzfészek mely a templora 
nézve is veszedelmes hordják el de mindég csak halaszt-
ják ez dolgot, lehetetlen pedig azt képzelni, hogy egy ilyen 
nagy kösség aki ezen Esztendőben is a Gyapjúért, Bárá-
nyokért, Kosokért, Ürükért, Marhákért, s más effélékért te-
méntelen sok pénszt kapott az Uraságnak kész pénszbe 
többet egy forintnál egy hásztul semmit nem fi zetett nem 
birna egy parochiát építeni s akár egy tornyot felállítani ha 
akarná, de nem akarván az nagy gazdág semmit az köz jóra 
öszve tenni semmire sem mehetnek, pedig mindég a fös-
vény többet költ majd, úgy lesznek a Toronnyal is, mettől 
tovább késleltetik annál több kár lesz bene, mindazonáltal 
lássuk mit csinálnak, amennyire azonban ezen Parochiális 
épület veszedelmes lesz az Uraság épületijeinek ezennel 
utoljára intetnek az Elöljárók hogy aszt mettől hamarébb on-
nan hordják el, tsak az patkányuktól akik ezrenkint jönnek az 
Parochiális Házbúl sem lehet meg őrizni az Uraság épületi-
jeit, hogy ha pedig az idén építeni nem akarnak és azt akar-
ják hogy a jövő tavaszik azon épület mostani helyén álljon 
azon esetre az Echlésia az Uraságnak adjon egy Cautionális 
Levelet/=óvadék- biztosíték levél/ , hogy minden az Uraság 
épűletjeibe az Parochoális ház által okozható károkért jót áll, 
a vagy ilyen Cautionálist adjon a Nótárius és Biró, hogy ha 
van annyi vagyonnya minthogy az mint hallani egyedől ők 
ellenzik az Parochiális Háznak az idén való felépítését.”

Közben közös gondolkodásra sarkallom az olvasót az 
eddig leírtak alapján; ti mivel az országzászló mögötti soron 
(Wodiáner kastély-hajdani mozi, Fészek panzió, volt orvo-
si rendelők) meglévő és régen lebontott épületek is urasági 
tiszti lakók voltak, mégis csak ezen az oldalon lehetett a ro-
mos paplak? 

Folytatva a levelet: 

„Ahhoz az is, hogy én Ekklésiai elöljáróknak szóval aján-
lást tettem, hogy az Ekklésiának szükségeire nézve, hogy az 
felsegétődjön az Uraság részéről földet adni szándékozom, 
hogy ha bizonyos leszek abba, hogy még ez által az Ura-
ság épületeinek megszereztetik a szükséges bátorság, úgy 
azon földet oly móddal azonnal ki mértem az Ekklésiának, 
hogy aszt még ez ősszel be vethetik ellenkezőesetre én 
kéntelen leszek az jótéteménnyel késni. Legalkalmatosabb 
lenne azonban az, hogy azon roskadt Parochiális Épületet   
mentől elébb széjjel bontanánk, mely szerént annak minden 
némü Matériáját az Új épülethez használnánk és sokkal ju-
talmasabban jutnánk hozzája, az Nótáriális Kvártély (szál-
lás) pedig adattatna addig által tiszteletes Prédikátor Úrnak 
míg az új ház elkészülne az Nótárius mind különben is nőt-
len ember, addig azon tágas és sok üres Helységházbeli 
szobáiba betsülletesen elférne, ezen kis alkalmatlanságot 
az Nótárius az köz jóra nézve könnyen elszenvedhetné de 
tartózna is elszenvedni. Kőlt Gyomán Augusztus 27- kén 
1820. Cseptsányi Tamás Plenipotentiárius”

Az említett Prédikátor Tiszteletes Tudós Dávidházy Be-
kes Sámuel, az akkori helységház, a mostani tornaterem 
helyén állott, attól a Holler fele volt a Nótárius vagy is jegy-
zői lak.

Cs. Szabó István

 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
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A Gyomaendrődi Futball Club 
meghívására Gyomaendrődre ér-
kezett a nagyenyedi testvérváros 
labdarúgó csapata 2011. február 
18-20. között. A két sportegyesü-
let vezetői három évvel ezelőtt ál-
lapodtak meg abban, hogy a test-
vérvárosi kapcsolatot kiszélesítve a 
labdarúgó csapatok között is elin-
dítanak egy szorosabb kapcsolatot, 
és évenként egy-egy alkalommal 
találkoznak barátságos mérkőzés 
keretén belül az egyesületek. E 
kapcsolat keretén belül ez a talál-
kozó már a harmadik volt, hogy a 
nagyenyedi labdarúgók látogattak 
el Gyomaendrődre, és töltöttek el 

egy kellemes hétvégét. A labdarúgók 28 fős küldöttsége ezen a hét-
végén ismerkedett a város nevezetességeivel, valamint barátságos 
mérkőzést játszottak a csapatok az Endrődi sportpályán. A nagy-
enyedi küldöttséget vezette a város polgármestere – Mihai Horatiu 
Josan, továbbá a sportegyesület vezetője – Martin Florea, valamint 
több sportvezető is a küldöttség tagja volt. A mérkőzés kezdőrúgá-
sát Mihai Horatiu Josan, Nagyenyed polgármestere és Várfi  András 
Gyomaendrőd polgármestere végezte el. Február közepéhez képest 
kedvező időjárás fogadta a csapatokat, és egy jól előkészített sport-
pályán mérkőztek meg egymással a felek. A két sportegyesület já-
tékosai színvonalas, küzdelmes, végig élvezetes jó mérkőzést vívtak 
egymással, ahol a nagyenyedi labdarúgók győztek 3:2 arányban. 
Ezt követően a csapatok és a delegáció tagjai közös ebéden vettek 
részt, ahol igen jól érezték magukat.

A vezetők megállapodtak abban, hogy ezt a kapcsolatot a to-
vábbiakban is ápolni fogják, és évente találkozni fog a két város 
labdarúgó sportegyesülete barátságos labdarúgó mérkőzés keretein 
belül. Ennek hangot adva meg is hívták a gyomaendrődi labdarú-
gókat a nyár folyamán a visszavágó mérkőzésre. A meghívást elfo-
gadva készülünk a visszavágóra.

Gyomaendrődön jártak a nagyenyedi 
labdarúgók

Tisztelettel meghívjuk önt és kedves családját 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

emlékére rendezett városi ünnepségre, melyet

2011. március 15-én 10 órakor tartunk 
Gyomaendrődön a Szabadság téren.

Ünnepi program

Himnusz
Várfi  András polgármester köszöntője

Sárközi Zoltán Nagyvárad Helyi Tanácsának 
képviselője,

a Bihar Megyei Műemlékvédő Alapítvány
elnökének megemlékezése 

Kner Imre Gimnázium ünnepi műsora
Szózat

Koszorúzás a Hősök szobránál

Koszorúzási szándékát kérjük március 10-ig jelezze a Katona József 
Művelődési Központban.

Telefon: 283-524

Az endrődi Kultúrház megállótól 9:25-kor térítésmentesen igénybe 
vehető ÜNNEPI KÜLÖNJÁRAT felirattal ellátott autóbusz indul az 

ünnepség helyszínére, majd 11:40-kor vissza a fel és leszállásra minden 
megállóban lehetőség lesz.

A sportegyesület vezetősége 
köszönetet mond mindazoknak, 
akik támogatásukkal segítették az 
egyesületet, hogy ezen a hétvégén 
színvonalasan vendégül tudja látni 
Nagyenyed testvérvárosunk lab-
darúgó küldöttségét.

A Gyomaendrődi FC labdarú-
gói tovább folytatják felkészülésü-
ket a tavaszi bajnokság rajtjára. A 
heti négy edzés, valamint a hétvégi 
felkészülési mérkőzés jó alapokat 
adhat egy sikeres tavaszi szerep-
lésre.

Az utóbbi napok kedvezőtlen 
időjárási körülményeire – jelentős 
havazás történt a megye területén 
– tekintettel a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Békés Megyei Igazga-
tósága egy héttel elhalasztotta a 
március 5-én kezdődő tavaszi lab-
darúgó rajtot. Ennek megfelelően 
a bajnokság tavaszi kezdete 2011. 
március 12-én lesz.

Fülöp  Zoltán
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Tisztelt Plébános Úr! 

Rendszeresen olvasom a Városunk c. újságot és szeretném kifejezni 
őszinte köszönetemet áldozatos munkájukért. 

Mint endrődi születésű, szeretném felhívni fi gyelmüket a következő-
re. A budapesti Mátyás-templom felújításával egyidejűleg a harangokat 
is megtisztították, ill. három újat is készítettek a régiek mellé. Az egyik új 
harangon - Krisztus-harang - nem mellékesen ez a legnagyobb 4500 kg 
a következő ajánlás olvasható: „Az üdvösség 2010. és XVI. Benedek pápa 
kormányzásának 6. évében a Budavári Főtemplom közössége Varjú Imre 
plébános vezetésével az Isteni Megváltó, az Úr Krisztus tiszteletének szen-
telt engem, hogy megfeleljek mindenkinek, aki reményének okáról kér-
dezi.” Ez a harang Húsvétkor szólal meg először. Kérem, hívja fel a diákok 
fi gyelmét, hogy ha alkalmuk lesz a Mátyás-templom harangját hallgatni, 
gondoljanak arra, hogy abban a hangban egy endrődi születésű ember - 
Varjú atya - áldozatos munkája is benne van. A harangokról készítettem 
fotókat és kértem ismertetőt, ezeket szívesen eljuttatom Önöknek. Varjú 
atya jelenleg, mint nyugdíjas a XVIII. (Pestszentlőrinc) kerületi Ibolya utcai 
kápolnában tevékenykedik. 

Őszinte tisztelettel:  Czakóné dr. Tímár Eszter

 II. János Pál harang
Budapest – Mátyás-templom
Készült 2010-ben Rudolf Perner műhelyében – Passau
Tömege 1500 kg
Ajánlás:
„II. János Pál pápa hősi tanúságtételének emlékezetére öntetett 
engem Varjú Imre plébános és a budavári hívek közössége az Úr 
2010., XVI. Benedek pápaságának 6. évében.”

Szent Károly harang

Budapest – Mátyás-templom
Felújítva 2010-ben Rudolf Perner műhelyében – Passau
Tömege 3200 kg
Ajánlás:
„Isten dicsőítésére, hazánk Nagyasszonya templomában Mátyás ki-
rály tornyából szólítom a híveket.
Védszentem, Borromei Szent Károly bíbornok. Fölajánlott és föl-
szentelt Hornig Károly báró, veszprémi püspök. Walser Ferencz 
öntött Budapesten, 1891”

XII. Piusz harang
Budapest – Mátyás-templom
Öntötte Rudolf Perner, 2010. Passau
Tömege 1900 kg
Ajánlás:
„Az Angyali pásztor, XII.- Piusz pápa tiszteletére és közbenjárása 
kiesdésére öntetett engem a Budavári Főtemplom közössége Varjú 
Imre plébános vezetése alatt a megváltás 2010., XVI. Benedek pápa 
kormányzásának 6. évében.”

Szentháromság harang
Budapest – Mátyás-templom
Felújítva: 2010. Rudolf Perner műhelyében, Passau
Tömege 800 kg
Ajánlás:
„Goss mich Antoni Leclienter In Ofen Anno 1723”
DEO Uni In Essentia Trino In Personino Patri, Filio et Spiritui 
Sancto. P.P. Anno MDCCXXIII Post Urbem Incineratam Ipso Die 
Pashatis 28. Martii Hanc Campanam R. P. Stephanus Dinarich 
Provinciae Austriae Societatis JESU Provincialis F. F.
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Zrínyi-Gordiusz Matematikaverseny

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) 
az idén is meghirdette a Zrínyi-Gordiusz kétfordulós matematikaver-
senyt. 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy éveken keresztül felkérnek 
bennünket e verseny szervezésére és lebonyolítására. Ebben az évben 
88 tanuló vett részt a versenyen 3-12. évfolyamon. 

Farsangi mulatság

Most elijesztjük a telet – gondolták az alsósok, és jelmezbe öltöz-

ve felvonultak a tornateremben. A sok hercegnőtől és tündértől nem 
is ijedt volna meg a tél, de a kalózok, indiánok, varázslók és szörnyek 
tényleg rémisztőek voltak. Hogy a derültség nagyobb legyen, a tanítók 
baromfi udvarként próbáltak elvegyülni a díszes társaságban. 

A bemutatkozás és egy kis játék után minden osztály visszatért a 
tantermébe. Leküzdötték az akadályokat – fánk, sütemény, üdítő – és 
lehetett táncolni, játszani, míg a szülők haza nem vitték a fáradt cseme-
téket.

Kelengyés láda festés

A paraszti polgárosodás tárgyi világát bemutató kiállítás érkezett is-
kolánkba. A gyerekek megismerkedtek a 19. századi falusi utca képével, 
a homlokzatokkal, tornáccal és a tisztaszoba dísztárgyaival is. Dr. Szonda 
István vezetésével a foglalkozáson festett kelengyés ládát készítettek.

Hangszerbemutató

Új tagokkal egészült ki a Bibuczi zenekar – legalább is átmenetileg 
– mert szinte minden hangszerhez találtak olyan önként jelentkezőt, aki 
sikerrel szólaltatta meg. A gitár, bendzsó és a fúvósok zenéjét hallva nem 
is ültek tovább a gyerekek. Eljártak egy vidám kacsa táncot, és menetel-
tek, mint a katonák. A végén még a rock’n rollt is megpróbálták. Szeren-
csére van még idő a szalagavatóig…

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

Most épp öt fős a Bibuczi zenekar

A másodikosok műsorral köszöntötték a farsangot

A foglalkozás végére be is festették a gyerekek a kelengyés ládát

Nagy volt az izgalom a matematika verseny kezdetén

Farsangi jelmezesek egy csoportja
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Móra Ferenc:

A GYÖNGYÖSI TANÍTÓMESTER

Gyöngyös város ma is 
híres városa az országnak, 
de a Mátyás király idejé-
ben még híresebb volt. 
Mégpedig arról volt híres, 
hogy sehol az országban 
olyan foszló bélű selyem 
cipót nem tudtak sütni, 
mint ott. Maga a király is 
alig tudott vele eltelni, mi-
kor legelőször ott járt. Meg 
is kérdezte a bírót, hogy 
minek hívják azt a várost, 
ahol ilyen tündérnek való 
kalácscipót tudnak sütni az 
asszonyok.

- Biz ezt, királyom, Gö-
röngyösnek hívják - vallot-
ta egy kicsit restelkedve a 
bíró.

- No, ezután Gyöngyös 
legyen a neve - parancsol-
ta meg a király, és mindjárt bele készíttetett egy gyöngyösi 
cipót a vadásztarisznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta 
otthon oda a királynénak, hogy másforma kenyér sose kerül-
jön többé az asztalra.

Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a ke-
nyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak 
nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó.

- Kéz után keletlen, lapát után sütetlen - csóválta meg Má-
tyás a fejét, s egy hét múlva már megint benézett Gyöngyös-
re cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem 
minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a 
Mátrában az őzeket.

- Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek 
- biztatta őket.

Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bí-
bor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, arany-
tálcán hordták föl a sok hízott libát, selyemabroszra rakták a 
friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik 
kedvüket a nagyurak.

No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. 
Öröm volt nézni, milyen jó étvággyal hányták a sok jó ételt a 
gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak 

mégis megakadt a torkán a selyem cipó, mikor egy ko-
pasz fejű vénembert meglátott a sokadalomban.

- Nini, Bálint tanítómester, te vagy az?! - ugrott oda hozzá, 
s úgy megölelgette, hogy mindenki elbámult bele.

Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. 
Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat.

- Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát for-
gatok a kezemben - húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. 
- Csakhogy rád találtam, többé meg se 

válok tőled! Viszlek magammal Budára udvarmesternek.
No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a biztatás-

nál. Úgy felugrott ijedtében, hogy Mátyás alig bírta visszates-
sékelni a helyére.

- Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak 
közé! - mondta szabadkozva. - Ki viselné akkor gondját a mé-
hecskéimnek meg a fodormentavirágaimnak?

- No, jól van, Bálint tanítómesterem - nyújtott neki kezet 
Mátyás -, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban.

Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg elszomorod-
tak a gyöngyösiek.

- Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendé-
gelni a királyt egész udvarával? - dugták össze a fejüket ta-
nakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért.

- Okos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, 
taníts ki minket is - mondták neki.

Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt 
mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj se, csak 
egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt 
Budára, ahol a király nagyon megörült neki.

- No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? - 
akasztott le mosolyogva a 
falról egy aranyláncot.

- Nem az kell nekem, 
uram - szabódott Bálint -, 
hanem törvény kellene.

- Micsoda törvény?
- Olyan törvény, hogy 

Gyöngyösön mindenki a 
maga kenyerét egye.

- No, az nem sokba 
kerül - mosolyodott el a ki-
rály, s mindjárt megíratta 
a törvényt az íródeákjával, 
arany papírra, ezüst betűk-
kel, de már a pecsétet a 
maga kezével nyomta rá, 
aztán pedig átnyújtotta a 
barátnak.

- Használd egészséggel 
addig is, míg meglátogat-
lak.

No, arra nem soká kel-
lett várni, mert egy hét múl-

va Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, s az volt az 
első szava, hogy kisült-e már a gyöngyösi cipó?

- Most nem szolgálhatunk vele - nevette el magát a bíró. - 
Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye.

Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, 
mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre kétrét görnyedt 
ijedtében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal-ka-
láccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak 
annyit:

- Ne félj, bíró, visszajövök még!
Vissza is jött, de a fekete sereg élén, körülfogatta a várost 

katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kő kövön ne marad-
jon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből.

Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát 
taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség.

- Se irgalom, se kegyelem! - intette el őket maga elől a ki-
rály. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak 
segedelemért.

- A te szavadra hajlik a király - könyörögtek neki. - Ha te 
megkérleled, megkegyelmez a városnak.

Bálint mester nem is sokat kérette magát. Fölvette az ün-
neplő ruháját, és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a 
város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát.

- Ne fáraszd magadat, Bálint barátom! Királyi szavamra 
fogadom, hogy nem teljesítem a kérésedet!

- Már én arról se tehetek, uram király - borult eléje az öreg. 
- Én még csak arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy 
kő kövön ne maradjon benne!

Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egy-
szerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek.

- No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam! - emelte fel 
az öreget. - Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a váro-
sotokban, csak a selyem cipót ne sajnáljátok többé tőlem!

Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy bele-
fáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér ara-
nyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kuckóba 
is jutott belőle. Akkor kerekedett szárnyra az a közmondás, 
hogy jó világ van Gyöngyösön, mert ott még a kutya is gyön-
gyösen jár.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

„Hej Óvoda, Óvoda
Te ékes kacsalábon forgó aranypalota!”

ÓVODAHÍVOGATÓ

Az óvodaválasztás jelentős 
esemény mind a család, mind az 
érintett kisgyermek életében.

Százszorszép Óvodánkban az 
óvodáskort varázslatos, csodákkal 
teli éveknek nevezzük.

Megkülönböztetett fi gyelmet szentelünk:
a tevékenységközpontúságnak, hogy a gyermekek minél több 

átélt élményen és közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül ismerjék 
meg az őket körülvevő világot

 a hagyományok ápolásának: szüret, advent, karácsony, Maci-
nap, farsang, kiszézés, játszóházak, húsvét

az egészséges életmódra nevelésnek: zöldség- és gyümölcsna-
pok, szabadlevegőn való mozgás, játék, séták, kirándulások, túrák, 
sporttevékenységek és rendezvények

a környezetünk megismerésének, megszerettetésének, különös 
tekintettel a természetvédelemre: Zöld Óvoda cím, Állatok Világnap-
ja, Víz Világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja

a gyermekszeretetnek: érzelmi biztonság, másság elfogadása, to-
lerancia, élményekben gazdag programok: Gyermeknap, Családi nap, 
Évzáró- és ballagási ünnepség

Kedves Érdeklődők!
Kérjük, látogassanak el gyermekükkel óvodánkba, vegyenek 

részt rendezvényeinken, hogy a kis „százszorszépek” mindennapjait 
személyesen is megismerhessék!

Szeretettel várjuk Önöket a következő programjainkra:
Nyílt napjaink: március 28-29.  9.30-11.30
Ovi-kóstoló: április 1.  9-12 
A beiratkozáskor szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik be-

töltik 2,5 éves életévüket.
A beiratkozás időpontja: 2011. április 4-5-6-án, 7 – 17 között
A beiratkozás helye:  Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcímet igazoló irat
- gyermekorvosi vélemény

„Iskolába járni jó!”

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda beiskolázási tájékoztatója

Intézményünk a 2011/2012-es tanévben három első osztályt kíván 
indítani, melynek osztályfőnökei:

 - Baráth Ella, (Ella néni)
 - Orbán Józsefné (Rózsika néni)
 - Szabadosné Horváth Ilona (Ilike néni) lesznek.

Iskolánk színes életébe, az ott folyó nevelő-oktató munkába, a követ-
kező programjaink, rendezvényeink során kaphatnak betekintést az ide-
látogató érdeklődők.

Iciri-piciri Mesemondó Verseny és Rajzkiállítás:
Ideje: 2011. február 28. (hétfő) 14 óra 
Helye: Hősök út 45.

Szülői értekezlet a leendő elsős gyermekek szüleinek:
Ideje: 2011. március 22. (kedd) 17.30  
Helye: Hősök út 45.

Nyílt napok:
Ideje: 2011. március 28-29. (hétfő, kedd) 8.00-11.00 óra között
Helye: Hősök út 45.

Sulikóstoló:
Ideje: 2011. április 1. (péntek)
Helye: Hősök út 45.

Beiratkozás:
Ideje: 2011. április 4-5-6. (hétfő, kedd, szerda) 7.00-17.00-ig
Helye: Fő út 181.

Szeretettel várjuk programjainkra az érdeklődő szülőket és gyermekeket:

a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete

Megyei tornaverseny Gyomaendrődön

2011. február 15-én a gyomaendrődi Varga Lajos Sportcsarnokban 
került megrendezésre a fi ú torna diákolimpia megyei versenye, melyen a 
Kis Bálint Általános Iskola kisebb és nagyobb tornászai vettek részt. 

A rendezvény rövid tiszteletadással kezdődött, melyen az öt éve el-
hunyt Varga Lajos olimpikon tornászra emlékeztek egykori tanítványai és 

a jelenlevők.
Ezután került sor a kötelező 

gyakorlatok bemutatására tala-
jon, gyűrűn és szekrényugrásban.

Csapatban mindkét korcso-
portban I. helyen végeztek a fi úk, 
így ők képviselik márciusban me-
gyénket a Kecskeméten megren-
dezésre kerülő országos elődön-
tőn.

Egyéni helyezések:
I.kcs.  I. Varjú Gergő
     II.  Vincze Levente
     III.  Mertz Ádám
II. kcs  I.  Bárkai Zsolt
       II.  Munkácsi Erik
       III. Varjú Dániel
II-IV. kcs  I. Poharelec Csaba
        II. Kovács Zsolt
        III. Kovács József

Szép beszéd… - A Kis Bálint Általános Iskolából és Óvodából öt diák 
vett részt Mezőberényben, 2011. február 10-én a területi Szép Magyar Beszéd 
Versenyen. A szabadon választott szövegek elolvasása után a kötelező szö-
vegek felolvasását hallgatta meg a háromtagú zsűri, akik kiemelték, hogy a 
tanulók jó felkészültségről tettek tanúbizonyosságot.

5-6. osztályban: Uhrin Barbara: harmadik helyezett lett, 7-8. évfolyamo-
sok közül: Magyari Gyöngyi: második helyezett, Sipos Fanni pedig az első he-
lyezést érdemelte meg kimagasló teljesítményével. Így az idei évben is beju-
tott versenyzőnk az országos döntőbe, Fanni képviseli az iskolát az Országos 
Kazinczy Szép Magyar Beszéd Versenyen. Felkészítője: Hunya Jolán tanárnő.

„Merj a legjobb lenni…” - A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 
komplex tanulmányi versenyt hirdetett a város óvodásai és általános isko-
lás tanulói számára.

A kicsiket és nagyokat egyaránt „megmozgató” versenyre közel ezer 
diák jelentkezett 3-tól 14 éves korig, összesen: 12 kategóriában.

A háromfordulós verseny először a válogatóval kezdődött. Azoknak a 
gyerekeknek a kiválasztása volt a cél, akiket teljesítményük alapján érde-
mesnek tartanak a pedagógusok a versenyre benevezni.

A második forduló feladatai tovább 
csökkentették a tehetséges gyermekek 
létszámát.

A harmadik fordulóban a leg-
ügyesebb, legrátermettebb, legtehet-
ségesebb gyermekek mérték össze 
tudásukat, intelligenciájukat, felké-
szültségüket. Négy helyszínen: a Kis 
Bálint Általános Iskola és Óvoda Fő – és 
Hősök úti épülete, a Varga Lajos Sport-
csarnok, valamint a Határ Győző Városi 
Könyvtár adott helyet a versenyeknek.

Február 14-én a Katona József 
Művelődési Központban a legizgalma-

sabb, legszebb pillanatok következtek: a város legtehetségesebb diákjai 
felkészítő nevelőikkel együtt átvették megérdemelt jutalmukat. A díját-
adáskor az öt legjobban teljesítő gyermeknek és pedagógusának szólt az 
elismerő taps.

Köszönjük: a Hunyai-, a Margaréta-, a Napraforgó-, a Gyermekliget-, a 
Szivárvány-, a Csemetekert-, a Százszorszép-, és a Napsugár Óvodáknak 
valamint felkészítő óvónőiknek lelkiismeretes és türelmes munkáját. 

Szintén megköszönjük a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Isko-
la, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a Kis Bálint 
Általános Iskola és Óvoda tanítónőinek, tanárainak az odaadó, áldozatos, 
sikeres felkészítést!
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„Oh, örökkék ég minden felhők mögött, kiirthatatlan optimiz-
mus…”- hallottuk 2011. január 21-én, a magyar kultúra napjának 
előestéjén a zsúfolásig megtelt OMart könyvesbolt alkalmi pódiu-
máról.

Bizakodás, komoly elszánás és szervezőmunka, sok lelkes ember 
kellett ahhoz, hogy ezen az estén Gyomaendrődön közösségben em-
lékezzünk a Himnusz születésnapjára, ünnepeljük a magyar kultú-
rát… gazdagságát, sokszínűségét… azt a kultúrát, melynek szerves 
része az endrődi születésű Gergely Ágnes, vagy a gyomai Szilágyi 
Ferenc költészete (sorolhatnánk más művészeket, tudósokat, elszár-
mazott alkotókat, kiemelkedő teljesítményeket is)… nem véletlen 
tehát, ha örömmel hallgattuk a megzenésített Ír fohász 1916-ból és 
Ki a télből című verseket… ahogyan örömmel és jóleső érzéssel vet-
tük számba erre az estére összehívott tehetséges, értékeket képviselő 
fiataljainkat…

Értéket hordoz, képvisel, ad… érték… „valaminek az a tulajdon-
ága, amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi 
ki”… olvashatjuk a lexikonban…

Mi az érték… 2011-ben?- kérdezhetjük némi bizonytalansággal 
ebben a forrongó, minden pillanatban változó, útjelzőket, valódi 
kapaszkodókat nem, vagy csak ritkán adó XXI. századi világunk-
ban… valóságunkban… való(s) világunkban…? Mi értéke (kézzel 
fogható haszna) van a versnek… a népdalnak… a zongora- vagy 
hegedűjátéknak… az együtt éneklésnek – zenélésnek… a művésze-
teknek… a művészi tevékenységnek…? 

Örök a kérdés… mint ahogyan az is, ezekkel megy-e előrébb a 
világ, jobb lesz-e ettől az életünk?...

Ma már – szerencsére – alkotó és befogadó bárki lehet… (te-
hetség, kitartás, fegyelmezett munka… nyitott szív és lélek kell 
hozzá…)… ma nem kevesek kiváltsága a művészetek gyakorlása, 
megértése… s hihetjük, legfőbb célját, miszerint minőségibb életet 
élhetünk általa (mindegy hogy alkotunk vagy passzívan befoga-
dunk) elérheti… sőt ma már tudjuk: terápia, beteg embert gyógyító 
vagy éppen a tanulást, fejlődést segítő „eszköz” is lehet…

„Kiröpít a pontból és a pillanatból”- írja fent említett vallomá-
sában Babits Mihály… amikor elhagyjuk „földi nyügök nehezét”, 
„közgondok terhét” (Szilágyi Ferenc), s csak a Szépség, a Szabadság, 
a felszabadult Öröm áramlása marad… s az együttlété…

Ezen az estén ezt a fajta élményt élhettük át… hallgatva hangsze-
reken játszó fiataljaink előadását (Füzes András gitár, Dinya Milán 
zongora, Kopcsek László szaxofon, Bela Gréta hegedű, Cserenyecz 
Dóra gitár, Kovács László zongora); vers- és szövegmondóinkat ( 
Cserenyecz Éva, Csaba Csilla, Turnár Mariann); a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórusát, a Tűzmenedék együttes megzenésíté-
seit…  nézve a kiállító Városi Alapfokú Művészeti Iskola képzőmű-
vész tagozatának, volt és jelenlegi diákjainak képeit ( Ádám Flóra, 
B. Molnár Zsuzsa, Kolozsvári Viktória, Kovács Csilla, Molnár 
Anna Lívia, Neubort Nelli, Szurovecz Lúcia).

Értéket nem „csak” teremteni, de bemutatni, menteni is kell… 
s tudjuk, létezése óta ez az OMart Könyvesbolt és Műhely nem 
titkolt feladata…

„Mi elsősorban városunk kultúráját kívánjuk közvetíteni a hoz-
zánk betérőknek”- hangzott Oláh Gizella köszöntőjében. 

S ha belelapozunk Vendégkönyvükbe, szembeötlik az a sokszí-
nűség, ami az eltelt éveket jellemzi… író - olvasó találkozók, kiál-

lítások, könyvbemutatók, zenés – irodalmi utazások, meghitt költé-
szet napi emlékezések egész sora tette valóban szellemi műhellyé, 
fontos találkozások központjává a könyvesboltot… ahol jó meg-
pihenni, impulzusokat kapni, mindenféle korosztályt megismerni, 
előadóként adni, befogadóként kapni… (időnként a befogadóból is 
lehetett előadó… azon a költészet napon, amikor a közönség – inter-
aktív módon - kedvenc versét szavalhatta )… vagy egyszerűen csak 
engedni megérintetni magunkat… versek, képek, szó – zene által…

Az est felfokozottságához, különlegességéhez hozzájárult a Sze-
gedi Körzeti Stúdió jelenléte is, hiszen januárban - valamennyiünk 
örömére - riportműsor készült az OMart-ról és Szilágyi Ferencről…

Az összeállításban Oláh Gizella és Molnár Albert (a két alapí-
tó, házigazda, házaspár) beszélt indulásról, elképzelésekről, eredmé-
nyekről… nehéz élethelyzetekről, kötődésekről, tanári pályáról… 
kapcsolódásukról Szilágyi Ferenchez és feleségéhez, Eszter néni-
hez… városunkról, Gyomaendrődről… hivatásukról… elhivatot-
tan…

S közben a könyvesbolt gyors átalakulását figyelhette a néző… 
székek, zongora, „pódium”, mikrofonok, gyülekezés… majd az est 
néhány képe… gitár, énekkar, szaxofon, zenekari muzsika részle-
tei…

A másik filmben Szilágyi Ferencné Németh Eszter beszél férje, 
az egy éve elhunyt nyelvész, irodalomtörténész hagyatékáról… vall 
együtt töltött, feledhetetlen napjaikról… 

Örömmel tesszük közzé az érdeklődő nagyközönség számára is 
ezek elérhetőségét…

Csak remélni tudjuk, hogy a magyar kultúra napi rendezvény s 
a két riportfilm közös gondolkodásra, értékeink megőrzésére, meg-
becsülésére ösztönöz valamennyiünket…

Ajánlott hivatkozások:
http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/02/11/12/Nappa-

li_2011_februar_11_.aspx
http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/01/28/20/Szegedi_

Regionalis_Magazin_2011_januar_28_.aspx/
Polányi Éva

Gergely Ágnes: Ír fohász 1916-ból

Ó, kelta Kőkirály, tekints le végre
villám sújtotta szirtjeid közül
e számüzött, e végzet verte népre
mely a világot kapta börtönül.

Ha jókedvét, ha kincsét nem tetézed,
törd meg jobboddal ellenség szivét,
s ha mégis, mégis bünteted e népet,
legyen bűntelen, hiszen a Tiéd.

A magyar kultúra napja az OMart-ban
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Március
Citromos karaj 

Karajszeleteket kicsit megsózva, lisztben megforgatva forró olajban hirtelen 
megsütjük. Egy jénaiban az olajat kis vízzel felöntve összerottyantjuk. 
Visszatesszük bele a husikat, és addig pároljuk, amíg meg nem puhulnak. 
Ezután sok tejfölt teszünk bele, és ízlés szerint egy egész vagy egy fél citrom 
levét.

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!

 BAKONYI ISTVÁN gyomai származá-
sú budapesti lakos, 2011. január 15-én 72 
éves korában földi zarándokútját befejezte, 
és hazatért Gyomára. Gyászolják: családja, 
barátai és vadásztársai

HEGEDŰS EDE, aki Hunyán az Alkot-
mány utcában élt, február 23-án 78 éves 
korában visszaadta lelkét Égi Urának. Gyá-
szolja: felesége, fi a, unokái és a rokonság

özv. LIZICZAI IMRÉNÉ BÁLINT 
ESZTER endrődi lakos, 74 éves korában, 
február 22-én visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Gyászolja: családja

PINTÉR PÉTER Bozsányi Mária férje, 
2011. február 22-én Gyulán befejezte földi 
pályafutását. Földi maradványai az endrődi 
Szarvasvégi temetőben nyugszanak. Gyá-
szolják: felesége, gyermekei, unokái, édes-
anyja és a rokonság

†
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.

FényképalbumAz endrődi rom. kath. Szent Imre polgári fi úiskola 1941/42. évében 
végzett növendékei

Suhanyecki Mihály, Adamik István, Hanyecz Máté, Tímár Ede, Tímár 
Gergely, Tímár Imre, Virágh Elek, Balla Vencel, Uhrin Béla, Tímár Ince, 
Kappel Károly, Dinya Ede, Gyuricza Zoltán

Zsigri Mária, Hoff man Magdolna, Tímár Magdolna, Kovács Anna, Fülöp 
Irén, Tímár Moni, Pintér Luca, Pintér Hermina, Gonda Margit, Bukovi 
Gizella, Bányai Judit

HOLLÓS ISTVÁN tanár, BAGOLY MARGIT tanítónő,  DR. CSEH 
JÓZSEF orvos, HATTYUFFY ERZSÉBET tanár, DR. CSÓKÁSI BÉLA 
igazgató, CSŐSZ MÁRIA tanítónő, DR. HUNYA SÁNDOR osztályfőnök, 
KISS SÁNDOR hitoktató, FEHÉR SÁNDOR karnagy

A képért köszönetet mondunk Dombos László szolnoki olvasónknak.
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Kedves vásárlóim!
Márciusi 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.

Bölcsődeavatás Endrődön - 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


