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A tartalomból: Meghitt adventi készülődést, 
és békés, boldog karácsonyt

IN MEMORIAM:  Bátori Gyula - 4. oldal 

Rendezvénynaptár - 13. oldal

Előfi zetőink fi gyelmébe - 12. oldal

Önkormányzati hírek - 3. oldal

A Színfolt Mazsorett Csoport 
18 éves - 16. oldal

Endrődi Szent Imre búcsú - 20. oldal

Első sor, balról jobbra: Vaszkó András, Bukva Csilla, Lehóczkiné Tímár Irén, Polányi Éva, Szabó 
Zoltánné, Dr. Szonda István, Hegedűs Bence

Hátsó sor, balról jobbra: Pelyva Miklós, Fülöp Zoltán, Gellai József, Szabó Béla, Czank Gábor, 
Soczó Géza, Iványi László - hiányoznak: Cs. Szabó István, Seidl Ambrus, Varjúné Kovács Edit

Fotó: FHJ 2010.

Adventi meghívó - 2. oldal

kívánnak az 
olvasóknak

A VÁROSUNK újság 
munkatársai:

1. Jövel, jövel Immánuel,
Csak téged áhít Izráel.
És hozzád sóhajt untalan,
Mert Isten híján hontalan.
Meglásd, meglásd, ó Izráel,
Hogy eljövend Immánuel.

3. Jövel, jövel, ó, napkelet,
Ím, árva néped költöget;
Törd át a sűrű éj ködét,
És oszlasd gyászát szerteszét!
Meglásd, meglásd, ó Izráel,
Hogy eljövend Immánuel.

(Kodály: Adventi ének, 
XVIII sz. francia misekönyvből)



VÁROSUNK 2012. december2

Gyomaendrőd és környéke járási tankerületi központ 
vezetője: Fekécs László

Mint ismeretes, 2013. január 1. nap-
jával a közoktatási intézmények állami 
fenntartás alá kerülnek. A fenntartás 
alapvetően szakmai irányítást jelent. A 
fenntartói feladatok ellátását a központi 
és területi szervekből álló Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ végzi. A 
megyeközponti tankerületek feladata 
egyrészt a megyében működő szakkép-
ző iskolák, kollégiumok, pedagógiai 
szakszolgálati feladatok, valamint peda-
gógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

közoktatási intézmények vonatkozásában van, másrészt az ille-
tékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művé-
szeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatban lát el 
egyes fenntartói feladatokat – az alapítványi és egyházi fenn-
tartású oktatási intézmények kivételével. A járási tankerületi 
központok az illetékességi területükön működő általános isko-
lák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával 
kapcsolatosan teszik ugyanezt. A tankerületi vezetők legfőbb 
feladata a kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógu-
sokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres jelentések 
és adatszolgáltatások készítése. Ennek érdekében a következő 
hetekben felkeresik a tankerülethez tartozó települések polgár-
mestereit, hogy megállapodjanak az átadás-átvétel részleteiről. 

Orgoványi János
Békés Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti Kabinet
a kabinetiroda munkatársa

Megemlékezés az endrődi cigányzenészekről

Immáron harmadik alkalommal 2012. november 1-jén 
délután 2 órakor a Roma Polgárjogi Szövetség megemlékezést 
tartott az elhunyt cigányzenészekről. Szécsi Zsolt a szövetség 
elnöke (egyben a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke is) beszédében hangsúlyozta, hogy a múltunk nélkül a je-
lenben a jövőt nem tudjuk építeni. A hagyományos cigányzene 
Magyarország unikuma, melyre az egész nemzet büszke lehet. 
Az elnök úr beszédében kihangsúlyozta, hogy Magyarországon 
nincs még egy olyan település, ahol ennyi cigányzenész, zenekar 
működött. Továbbá elmondta, hogy a romugró (magyar cigány) 
a magyar társadalom szerves részei voltak, zenei stílusuk egye-
dülálló a világon. Sajnos a mai fi atalok inkább az elektronikus 
dance zenéket szeretik, és kevés az a személy, aki fi atalon is fel-
veszi a hegedűt.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját advent négy 

vasárnapján a Szabadság téri szökőkúthoz, városunk adventi 
koszorújához, ahol immár harmadik alkalommal gyújtjuk meg 
a gyertyákat.

Ünnepi műsort adnak:

December 2-án 16.00 órakor
a Kner Imre Gimnázium diákjai
December 9-én 16.00 órakor
a Kis Bálint Általános Iskola tanulói
December 16-án 16.00 órakor
a Térségi Szociális Gondozási Központ csoportja
December 23-án 16.00 órakor
a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói

Mindenkit szeretettel várunk!

* FELHÍVÁS! * 
Az Élet Másokért Közhasznú Egyesület és a Templomos Lovag-

rend Árpád-házi Szt.Erzsébet kommendája  megrendezi a

XI. „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”

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

gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő családot szeret-
nénk ebben az esztendőben is megajándékozni a 

nagylelkű segítségeknek köszönhetően.

Helye: 
Jézus Szíve Katolikus Templom (Gyomaendrőd – gyomai 

városrész)
Ideje: 

2012. december 14. (péntek) du. 1400 óra

Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, 
édességet, írószert, játékokat, könyveket, stb., ami egy gyermek 

számára örömet jelenthet.

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

iroda

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

Számlaszámunk:

Élet Másokért Egyesület
K&H Bank: 10402245-50505148-49571008

Vaszkó Sándorné egyesületi elnök 

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

2012. november 29-én 9 napirendi pont megtárgyalása céljából ült ösz-
sze az Intézményi Társulás. 

Az ülés helyszíne: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal.

Napirendi pontok:
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Gyomaendrőd-

Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, a Térségi Szociális Gondozási 
Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségve-
tésének módosítása

A költségvetés módosítását tette szükségessé: pályázatokon nyert pénz-
eszközök beépítése, központosított támogatások felosztása, intézményi ha-
táskörben módosított előirányzatok, főhatóságtól, pénzalapoktól juttatott 
pénzeszközök költségvetési változásai

- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, a Térségi 
Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 
2012. évi költségvetésének koncepciója

A fenntartott intézmények költségvetése városunk éves költségvetésé-
nek részét képezik. A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem is-
mertek teljeskörűen, de meg lehet határozni az alapvető célokat, illetve fel 
lehet mérni a helyben képződő bevételeket és a kötelezettségekből adódó 
kiadásokat. 

- Az Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgá-
lata

Az átszervezésre azért kerül sor, mert január elsejétől az általános is-
kolai, valamint a pedagógiai szakszolgálat feladatellátása átkerül az állami 
feladatellátás körébe.

- A társulás Intézményeinek 2013. évi belső ellenőrzési terve
A 2013. évi törvényi változás rögzíti a helyi önkormányzatok belső 

kontrollrendszerét. Meghatározza az ezzel kapcsolatos jegyzői, valamint 
a pénzügyi bizottság feladatait is. A belső ellenőrzés működtetése jegyzői 
feladat a minisztérium által közzétett módszertani útmutatók fi gyelembe-
vételével. Célja: a közpénzek eredményes és szabályszerű felhasználása. 

- Térségi Humánsegítő Szolgálat szakmai programjának módosítá-
sa

A családsegítés területén szükségesé vált a szakmai program módosí-
tása.

- Térségi Humánsegítő Szolgálat feladatrendszerének átszervezése
A Képviselő-testületeknek kell döntést hozni arról, hogy 2013. január 

1-től hogyan kívánja működtetni az önkormányzati hatáskörben maradó 
szociális feladatellátást.

- Közoktatási Intézmények alapító okiratának felülvizsgálata
Az okiratok felülvizsgálatára azért volt szükség, mert két intézmény 

(Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, valamint a Kistérségi 
Óvoda) Alapító Okiratában pontosítani kell néhány adatot jogszabályi vál-
tozás miatt.

- Térségi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának, Szerveze-
ti és Működési Szabályzatának módosítása

Az intézmény vezetője azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy en-
gedélyezze 2013. január 1. napjától mindhárom társulás település lakosai 
részére a szociális étkeztetést biztosítani. Jelenleg Csárdaszállás községben 
engedély nélkül nem lenne teljesíthető, amennyiben igény merülne fel a 
szolgáltatásra. 

Továbbá igény merült fel a házi segítségnyújtást kérők körében, a hat 
napos házi gondozás bevezetése. Ezt a feladatot társadalmi gondozók be-
vonásával ki tudná elégíteni az intézmény. 

A Képviselő-testület egyetértett a döntési javaslattal és támogatta azt.
- Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedélyének mó-

dosítása
A fogyatékkal élők nappali ellátását a jelenleg hatályos működési en-

gedély alapján csak helyi lakosok vehetik igénybe. Az intézmény vezető-
je kifejezte azt a szándékát, mely szerint bővíteni kívánja a szolgáltatást a 
Társulás többi tagja felé is. A Társulásban történt szolgáltatás magasabb 
normatívához jutást is lehetővé tesz. 

Az Önkormányzatok képviselői elfogadták az előterjesztést.

A soron következő testületi ülésre a Kistérségi Társulás együttes ülése 
után került sor 33 napirendi ponttal.

Leginkább a vita tárgyát képezte:
- A Liget Fürdő Kft  többlettámogatási kérelme
- Határ Győző Városi Könyvtár üzemeltetésének átszervezése
Ez utóbbi napirendi pont tárgyalásakor lakossági hozzászólás is történt, 

melyben élesen bírálták a Képviselő-testület frakcióinak nem egységes, sok 
esetben akadékoskodónak is mondható elképzeléseit.

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb 
díjáról szóló 4/1991(III.29.)KT rendelet módosítása I. forduló

A Képviselő-testület az autóbusz közlekedés üzemeltetésével a Mobil-
busz Közlekedési Kft .-t bízta meg. Az üzemeltetést végző cég élve a jogsza-
bály adta lehetőségekkel javaslatot tett a menetjegyek és bérletek árának 
jövő évi változására. A szolgáltató kérése alapján a menetrend változatlan 
maradna, viszont a tarifának és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati 
támogatás az infl áció mértékét nem meghaladó (4,9% KSH adat) tervezett 
emelése szükséges.

Tervezett árak:
 - Önkormányzati támogatás mértéke 2012-ben: 1.403.000.Ft/hónap
 - Önkormányzati támogatás mértéke 2013-ban: 1.455.000.Ft/hónap
Jegyfajta megnevezés Jelenlegi ár/Ft 2013. évre 

tervezett ár/Ft
Egy utazásra érv. vonaljegy ára 200 200
Teljes áru bérletjegy ára 3.000 3100
Kedvezményes havi bérletjegy 
ára (tanuló/nyugdíjas)

600 620

A Képviselő-testület néhány javaslattal kiegészítette az előterjesztést, és 
utasította a Városüzemeltető Bizottságot, hogy a második fordulóra építse 
azt be az előterjesztésbe (pl. a ridegvárosi településrész bevonása a közös-
ségi közlekedésbe).

Tájékoztató a felnőtt háziorvosi körzetek 
módosításával kapcsolatos egyeztetésről 
A Képviselő-testület élni kíván a körzetösszevonás lehetőségével, mivel 

a folyamatosan csökkenő lakosságszám nem teszi szükségessé a nyolc házi-
orvosi körzet működtetését. A módosításban érintett háziorvosok részvé-
telével 2012. októberében egyeztető megbeszélés történt, ahol az orvosok 
többsége egyetértett az elképzeléssel. A 7 körzet ezek után arányos lakos-
ságszámmal lett kialakítva, valamint fi gyelembe lettek véve a külterületek-
kel kapcsolatos orvosi kérések. A körzetek felosztása pedig a háziorvosok 
megegyezésével határozható majd meg.

Mivel konszenzus még nem született, ezért a döntés elhalasztását ja-
vasolta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 
bizottság a Képviselő-testületnek.

Megállapodás megkötése Dr. Palya József háziorvos 
rendelőjének átadásával 
2012. október 29-iki ülésen a Képviselő-testület tudomásul vette Dr. 

Palya József háziorvos bejelentését, miszerint 2012. december 31. napjá-
val be kívánja fejezni orvosi tevékenységét. Ezzel egyidejűleg megbízta a 
Városi Egészségügyi Intézményt, hogy működtesse a 8. számú háziorvosi 
körzetet. A rendelő felszereltségének felmérése megtörtént, elkészült az 
átadásról szóló megállapodás tervezete, melyet a Képviselő-testület is jó-
váhagyott.

Egy, ehhez kapcsolódó napirendi pontban Dr. Torma Éva igazgató 
főorvos jelezte, hogy Dr Varga Edit licence vizsgával rendelkező orvossal 
sikerült megállapodást kötni a megüresedett álláshely betöltésére.

A Liget Fürdő Kft . 2012. évi többlet működési támogatás igénye
A fürdő igazgatója november 10-én kelt levelében kérelemmel fordult 

a Képviselő-testülethez, melyben jelezte, hogy az eddig átutalt 30.153 E 
Ft összegű önkormányzati támogatáson felül további 5 millió Ft összegű 
kiegészítő támogatásra lenne szüksége annak érdekében, hogy a Kft .-nek 
2012. december 31-én ne legyenek likviditási problémái. 

Képviselő-testület többségében megszavazta a kiegészítő támogatást.

Határ Győző Város Könyvtár üzemeltetésének átszervezése, 
valamint az alapító okiratának módosítása
Az elmúlt években többször is megvitatásra került a Határ Győző Város 

Könyvtár racionális üzemeltetésének lehetősége. A költségvetési nehézsé-
gek, az alkalmazotti létszám csökkenése egyre nehezebbé tette a megfelelő 
működtetést. Az épületek állagának folyamatos romlása végett egyre több 
felújítási munkát kellene elvégezni, melyre jelenleg nincs forrás (vizesedés, 
penészedés, mozgáskorlátozott bejáró, mellékhelység hiánya, raktárhiány, 
rossz minőségű padozat). A Polgármesteri Hivatal Selyem úti épületének 
kialakításával párhuzamosan lehetőség nyílik a könyvtár elhelyezésére is. 

A Képviselő-testület elfogadta a határozati javaslatot.

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

legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás idő-
pontjai: 2012. december 13-án 17 órai kezdettel a Szent Gellért Katolikus 
általános Iskola Tornatermében (Selyem út 109/1 sz.)

Napirendi pontok:
 - Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, kitekintés 

a 2013. évi költségvetési koncepció meghatározó számadataira és 
céljaira

 - Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól
 - Tájékoztató a helyi közigazgatás átszervezéséről
 - Közérdekű kérdések, bejelentések

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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Bátori Gyula

volt önkormányzati 
képviselő

1929 - 2012

Dévaványán született 1929. január 17-én. 
Édesapja: Bátori István, édesanyja: Marsi Margit volt. 
Szüleinek ő volt az első gyermeke. Született még egy öcs-

cse, István.
Középiskoláját Szarvason végezte jó eredménnyel.
Édesapja egy lépésnyi föld miatt kuláklistára került. Emiatt 

a gyerekek is nehéz körülmények közé kerültek, fiatal koráról 
keserű emlékei maradtak. Kulák csemetének nevezték.

Emiatt munkaszolgálatos, lapátos katona lett. Taszáron, 
építkezésen dolgoztak, kíméletlen életmód volt, másfél évig.

Állami gazdaságban dolgozott, ott a vezetőnő javasolta és 
támogatta a továbbtanulását. Így felnőtt korában Gödöllőn el-
végezte az agráregyetemet – ezt is jó eredménnyel. Nem volt 
könnyű a tanulás, mivel munka mellett végezte.

Mezőgazdasági szakmában dolgozott, sokfelé megfordult 
a megyében, tsz-ekben. Főagronómusként irányította a mun-
kákat. Jó szakember volt. Mindenütt elismerték munkáját, tu-
dását.

Első házassága Kardos Ilonával kötettett, két gyermekük 
született: Cecília és Györgyi. Cecília sajnos elhalálozott.

Közös életútjuk megszakadt.
Ezután Tímárné Kozma Ágnes lett élete hű társa, 32 éven 

át.
Ágnes szüleivel, gyerekeivel és unokáival kölcsönösen na-

gyon szerették egymást. A családi eseményeket együtt ün-
nepelték.

Közéleti ember volt. 
1990-től az MDF színeiben volt képviselő, és Gyomaend-

rődön elnöke is lett.
1990-től az első szabadon választott önkormányzatnak 

volt a tagja, három cikluson át. Az Önkormányzatnál a Földki-
osztó Bizottság elnökeként is tevékenykedett. 

Munkájával hozzájárult Gyomaendrőd fejlődéséhez, na-
gyon átlátta a mezőgazdasági dolgokat.

A föld iránti szeretete mindig megvolt, és idős korában is 
megmaradt.

83 évesen még mindig 30 hektár földdel dolgozott, tette, 
amit lehetett. Amikor már idős kora és látása gyengülése mi-
att nem tudott vezetni, Ági asszony vitte ki a határba szem-
lére, kis Polski autójukkal. A gazda szeme növeli a termést 
– vallotta.

Nagyon szeretett vadászni, különösen is háziorvosával, Dr. 
Fabó Jánossal.

Egy időben a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaságnak gaz-
dasági vezetője is volt.

Mindenki jó embernek tartotta, sose ártott senkinek.
Nyugdíjas klubba is járt, az utóbbi időben Ági asszony kí-

séretében.
A Gyomaendrődi Siketek és Nagyothallók Egyesületének 

az elnöke is volt. A gyomaendrődi csoportot ő tartotta össze. 
Rendezvényeket szervezett. Képviselte és segítette a fogya-
tékkal élőket: készülékeket felíratni, beszerezni, elemet cserél-
ni. Orvos-beteg találkozókat is szervezett. Orvosokat hívott le 
Budapestről, akik itt vizsgálatokat is végeztek.

Megkedvelte a kis Polski autójukat. Először aggodalmas-
kodott, hogy nem fér bele. Amikor Budapestre mentek érte, 
látta, hogy Sinkovits Imre színész is ilyet vett, így aztán meg-
nyugodott.

Élete utolsó szakaszában egészségi állapota nagyon meg-
romlott. Minden küzdelem ellenére az agyműtét után már 
nem tudott felépülni. Ez a mindig tevékeny ember nagyon 
nehezen viselte a betegsége miatti ágyhoz kötöttséget. Két 
hónapig lélegeztetőn volt, infúzióval táplálták.

Szeptember 26-án halt meg 83 éves korában. A gyomai 
temetőben helyeztük nyugalomba október 5-én, katolikus 
szertartás szerint.

Bátori Gyula és Ágnes asszony

A Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány a 
személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alap-
ján a magánszemélyek felajánlásából 2011. évben 1065 Ft támo-
gatást kapott. A támogatás összege az alapító okiratban foglal-
taknak megfelelően az alapítvány tőkéjét növeli. A tőke kamatát 
az endrődi születésű, hátrányos helyzetű gyermekek továbbta-
nulásának támogatására használtuk fel.

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

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma – Farkas Zoltánné
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A Tisza Kálmán 
Közoktatási 

Intézmény hírei
Gyomaendrődi Oktatási Egység

„MENJÜNK GYOMAENDRŐDRE!”

A fenti lelkes felkiáltás Békéscsabán a 
Sportcsarnokban hangzott el. 2012. nov-
ember 8-9-én itt került megrendezésre a 

Pályaválasztási kiállítás és vásár, melyen a Békés Megyei Tisza Kálmán 
Közoktatási Intézmény iskolái is részt vettek.

Minden család és tanuló életében komoly dilemma a pályaválasz-
tás. Szempontok sokaságát kell mérlegelni, a döntés pedig sokszor 
évekre, ha nem egy életre meghatározó lehet. Érthető tehát az az óriási 
érdeklődés, mely az Erdős Norbert kormánymegbízott úr által megnyi-
tott eseményt kísérte.

Az egyre növekvő és változó igényekhez rugalmasan alkalmazkod-
va évről évre több szakma elsajátítására van lehetőségük a Gyomaend-
rődre jelentkező tanulóknak is. Ebből a választékból kaptak látványos 
ízelítőt ezen a két napon.

Kiállítási standunk a látogatók minden érzékszervét igénybe vette, 
a vendégek a gyakorlatban tapasztalhatták, láthatták, sőt kóstolhatták 
a nálunk oktatott szakmák „végeredményeit”. A bemutatott paletta igen 
változatos volt.

Sokan voltak kíváncsiak a pék-cukrász szakmánk „látványpékség”-
ére, ahol Tótka Margit szaktanár Dina Csilla tanulóval lelkesen válaszolt 
az érdeklődőknek, miközben Paulik Péter diákunk ötletes fi gurákat for-
mázott marcipánból.

A szakács szakmában rejlő kreativitást igen látványosan szemléltet-
te Tímár Attila szakoktató. A zöldségek, gyümölcsök formázásához, fa-
ragásához ugyanis „csak” kézügyességre és jó adag fantáziára van szük-
ség. Ennek bizonyítására még a Nemzetközi Szakácsolimpiára készített 

„Tanya” kompozícióját is bemutatta.
A szociális gondozó és ápoló szakma beindítását a felmerülő igé-

nyek indokolták, amit szerencsésen igazolt, hogy folyamatos volt az ér-
deklődés, tanulóink: Soczó Tamara, Gácsi Nikoletta és Szerető Szabina 
alig győzték mérni a vérnyomást, a testzsírt, a színlátást.

A lovász, lótartó, gazda szakunk eddig is igen népszerű volt, most 
is sokan megcsodálták Bugyik Imre csikós ruháját és Bordács Bernadett 
lovász öltözetét. Legtöbben most láttak ilyen viseletet először, ennek 
kapcsán hamar elkezdődött az érdeklődés, ami rendszerint odáig jutott: 
„Na és hol vannak a lovak?” Tanulóink teljes komolysággal válaszolhat-
ták, hogy csak  a helyhiány miatt nem láthatók itt, de november 30-án 
pénteken a gyomaendrődi pályaválasztási nyílt napon mindenki 
testközelbe kerülhet ezekhez a kivételes állatokhoz. A legtöbb esetben 
ekkor hangzott el a címként szereplő mondat kérés, vagy felszólítás for-
májában.

Mi más is lehetne erre a válasz: gyertek, örömmel várunk benne-
teket! 

Írta: Vargáné Varczába Éva pedagógus

Diákjaink és tanáraink a vásáron
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DECEMBERI MISEREND
Új miserend Gyomaendrődön Advent 1. vasárnapjától!

Endrőd
Vasárnap és ünnepnap: 9 és 17 óra, 

advent hétköznapjain Rorate reggel 6-kor

Szent Gellért Iskola kápolnájában
a hónap 2. és 4. szombatján 16 órakor:

December 8-án - 
22-én a téli szünet miatt nincs mise

Gyoma
Kedden és pénteken 18 óra, vasárnap és ünnepnap 11 óra

Hunya
Advent hétkönapjain 6 óra Rorate hajnali mise, 
szombat 17 óra, vasárnap és ünnepnap10 óra

DECEMBERI ÜNNEPEK
  2. vasárnap:  Advent 1. vasárnapja
  3. hétfő:  Xavéri Szent Ferenc áldozópap
  4. kedd:  Damaszkuszi Szent János
  6. csütörtök:  Szent Miklós püspök
  7. péntek:  Szent Ambrus püspök, egyháztanító
  8. szombat:  Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
  9. vasárnap:  Advent 2. vasárnapja
11. kedd:  Szent I. Damazusz pápa
12. szerda:  A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
13. csütörtök:  Szent Lúcia szűz, vértanú
14. péntek:  Keresztes Szent János áldozópap
16. vasárnap:  Advent 3. vasárnapja
23. vasárnap:  Advent 4. vasárnapja
25. kedd:  Karácsony, Urunk születése
26. szerda:  Szent István első vértanú
27. csütörtök:  Szent János apostol, evangélista
28. péntek:  Aprószentek
30. vasárnap:  Szent Család: Jézus, Mária és József
31. hétfő  Szent I. Szilveszter pápa

ADVENTI GONDOLATOK
Karácsonyra készülve

Lassan beköszönt az advent, amely négy héten át Jézus Krisztus 
születésének ünnepére, Karácsonyra készít föl bennünket. Szent Kará-
csony ünnepe az „Isten-ígéret beteljesedésének” ünnepe. Nem vélet-
lenül teszi az Anyaszentegyház közvetlenül a Karácsony előtti napra 
Ádám és Éva ősszülők napját. Mert amit az első emberpár engedetlen-
ségével elrontott, - s ezáltal a világra jött a bűn, a szenvedés és a ha-
lál, - azt a karácsonykor megszülető Messiás helyreállította a bűnösök 
megváltásával. 

Szent Ágoston egyháztanító nagyon ötletesen hasonlítja össze az 
ÉVA és az ÁVE szót. Míg az Éva az első asszony nevét jelzi, - ugyanazt 
visszafelé olvasva az Áve szót kapjuk, ami annyit jelent: „Üdvözlégy”. Ez-
zel a szóval köszöntötte Gábriel arkangyal szűz Máriát, s ez az esemény, 
Mária igen-je hozta helyre Éva bűnét.

És mi ezt ünnepeljük ma, karácsony napján. Együtt örvendezünk 
annak, hogy Isten megszánta a bűnben tévelygő emberiséget, és el-
küldte közénk szent fi át, aki szűz Máriától született Karácsony éjszaká-
ján. Erről beszélt a karácsony éjszakai Evangélium, amikor az Ige meg-
testesülését tárta elénk.

Mindenki, - talán még a nem hívő és a hitüket nem gyakorló em-
berek is - ismerik Karácsony történetét, mely dióhéjban így foglalható 
össze: a Szent Család Betlehembe utazik a népszámlálásra, de nem kap-
nak szállást a városban, így a Kisjézus egy istállóban, jászolban születik 
meg. Az angyalok ezt az eseményt hírül adják a pásztoroknak, akik az 
istállóhoz sietnek imádni a Megváltót. Ugyanakkor egy hatalmas csillag 
is megjelenik az égen, ami idevezeti a messze keletről a három-királyt, 
akik szintén értékes ajándékokkal kedveskednek az Égből szállott Ki-
rálynak. 

Ám ahhoz, hogy a karácsonyunk lelkileg is meghitt, bensőséges 
lehessen, fontos, hogy az Advent négy hetét okosan, lelkiekben gaz-
dagodva töltsük el.

Advent elején Szent Pál apostol szavait olvassa Egyházunk: „Múló-
ban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük le hát a sötétség tetteit, 
és öltsük fel a világosság fegyvereit! Öltsétek inkább magatokra Jézus 
Krisztust s a testi fegyelmet, hogy ne a bűnös testi vágyak szerint él-
jetek!” Az Advent egy bűnbánati szent idő. Ezt jelzi a liturgia lila színe 
is, amely egyházunkban a bűnbánat jelképe. Az Advent kezdetén Szt. 
Pál arra fi gyelmeztet bennünket, hogy ez a négy hét, - ugyanúgy, mint 
a Húsvétot megelőző Nagyböjt, - legyen az önvizsgálat, a bűnbánat, a 
megtisztulás ideje. Sok ember ezekben a hetekben a bevásárlási akciók 
„tengerébe” veti magát, ezüst- meg aranyvasárnapokat várva a plázák 
és bevásárlóközpontok forgatagában éli napjait. Nekünk ne ezt jelentse 
az Advent. Az adventi koszorú sorra gyúló négy gyertyája Krisztus kö-
zeledését jelezze számunkra, hisz ezt jelent az Advent szó is: Adventus 

Domini: Úrjövet, az Úr várása. S ha mi tényleg várjuk a Betlehemi Gyer-
mek érkezését, akkor mindent meg kell tennünk, hogy akkorra a lel-
künk méltó legyen Jézus fogadására.

Egy német lelki-író leírja, hogy milyen kedves alkalmak voltak gyer-
mekkorában a Szent András-napi esték, amikor a család közösen készí-
tette el az adventi koszorút. S aztán az adventi estéken szenténekeket 
énekelve készítgették a karácsonyfa szegényes díszeit: aranypapírba 
csavart diót, szalmacsillagot, pattogatott kukorica fűzért, színespapír-
láncot. Azt írja: „Így, hála szüleinknek, megtanultuk épületes módon 
várni a Kisjézust. Sosem tudtam igazán eldönteni, melyiket szeretem 
jobban: a Karácsonyt, vagy az azt megelőző izgatott készülődést”.

Adventben elkezdődnek a hajnali misék, a Roráték. Ezek a hajnali 
misék jelképezik a várakozást és azt is, hogy Jézus születése egy új vi-
lág hajnalát jelképezi. Ezt felismerte keresztény népünk is, és mindmáig 
érezzük, hogy ezeknek a hajnali miséknek különös varázsuk van, ami a 
Gyermek Jézus születésére való várakozásban rejlik.

Kosztolányi Dezső így ír a roráték hangulatáról: 
„Mikor jön a december, hajnali miséket tartanak. A hajnali kék ködben, 

mely olyan, mint a szilva hamva, süveges emberek bandukolnak a kivilágí-
tott kis falusi templomok felé. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sö-
tétség egyre sűrűbb és hosszabb, - és ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd 
jön Valaki, Aki elűzi a sötétséget és sosem látott fényt gyújt a világnak.”

Igen, kedves testvéreim, erre a Valakire várunk. Várjuk, hogy eljöj-
jön és fényt gyújtson ennek az egyre homályosabb és sötétben botor-
káló világnak. Tőlünk függ, hogy ajtót nyitunk-e neki és befogadjuk-e 
Őt életünkbe. Ez a mi adventi, - de egész életünkre is szóló feladatunk. 
Elismerni, hogy egyedül vagyunk és szükségünk van az ő eljövetelére.

Az olasz lelki-író, Papini így imádkozik:

„Az éhező azt gondolja, kenyér kell neki, pedig valójában Rád éhezik.
A szomjazó azt gondolja, vízre van szüksége, pedig Rád szomjas.
A beteg azt hiszi, egészségre van szüksége, s közben nem látja,
 hogy azért beteg, mert nélkülözi a Te gyógyító jelenlétedet.
Aki szépséget keres, Téged keres,
Aki igazságot keres, az Nálad találhatja meg,
Aki megnyugvást, lelki békét keres, a te szíveden keresse, mert: 
Magadnak teremtettél minket, Uram, és nyugtalan a mi szívünk,
míg meg nem nyugszik Tebenned!!”

Kedves Testvéreim, Isten tehát magának teremtett minket, és azt 
akarja, hogy hozzá illő, krisztusi emberekké váljunk. Ezekkel a gondola-
tokkal és elhatározásokkal kezdjük el ezt az adventi szent időt és kérjük 
Istentől a kegyelmet, hogy megtisztult lélekkel, bűnbánó szívvel várjuk 
a Gyermek Jézus születését, Karácsony szent ünnepét és majdan máso-
dik, dicsőséges eljövetelét is! Amen

Czank Gábor
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából

Egy hét az egészségünkért

November második hetében az eddiginél is nagyobb fi gyelmet fordí-
tottunk az egészséges életmódra. Délutánonként mi, alsós tanulók játé-
kos foglalkozások során mélyíthettük ismereteinket a helyes tisztálkodás-
ról, az egészséges táplálkozásról, a jó napirendről.

Hétfőn pantomim játékkal némán mutogattunk el tisztálkodáshoz és 
a napirendhez kapcsolódó cselekvéseket, melyeket társainknak kellett 
kitalálni. Jókat kacagtunk a játék során. Kedden Samu Istvánné védőnő 
volt a vendégünk, aki a helyes tisztálkodás fontosságáról tartott élveze-
tes előadást. Szerdán a helyes táplálkozásról beszélgettünk és rajzoltunk. 
Gyakoroltuk a megfelelő fogmosást.

Csütörtökön délután az ebédlőben mindenki saját magának készít-
hette el az uzsonnáját, sok fi nom zöldségféle felhasználásával. A fantázia 
szendvicseket jóízűen elfogyasztottuk.

Pénteken képzeletbeli Egészségvárost építettünk fogkrémes és szap-
panos dobozokból. Az alkotásokból kiállítást rendeztünk.

Jól éreztük magunkat.
Köszönjük nevelőinknek a foglalkozásokat!

a 2. osztály tanulói

Köszönjük a nagylelkű támogatást az alábbi vállalkozóknak: Kónya 
István, Endrődi Cuti Bt., Csaba Talk Kft.

Sikerült az első erőpróba!

Iskolánk negyedikes tanulói és a felső tagozatosok jelentkezhettek a 
„Dugonics” matematika versenyre. Elég sok volt a lelkes, vállalkozó gye-
rek.

Amikor Alíz néni és Borika néni kiosztották a feladatlapokat, kicsit 
megijedtünk, mert ahogy végignéztük, nem tűntek egyszerűeknek. - Per-
sze, hisz versenyen vagyunk – gondoltuk magunkban. Aztán hozzákezd-
tünk a munkához. Rájöttünk, amikor tüzetesen átnéztük a feladatokat, 
hogy azért vannak közöttük olyanok is, amelyeket könnyen megoldha-
tunk. Azután elővettük a legjobb logikánkat. A nehezebb feladatoknál 
erősen járt az agyunk. Szerencsére nem fölöslegesen. Amikor letelt az egy 
óra, beadtuk a feladatlapokat, és izgalmasan vártuk a másnapot, hátha 
már meg tudjuk az eredményt.

Reggel Katika néni azzal a hírrel fogadott, hogy az osztályunkból 
mind a ketten bejutottunk a középdöntőbe. Nagy volt az öröm. Iskolánk-
ból hét gyerek jutott tovább. Reméljük, a következő akadályt is sikeresen 
vesszük, persze addig még sokat kell gyakorolnunk.

Látkóczki Bence, Kovács Gábor 4. osztályos tanulók

Továbbjutottak: Látkóczki Bence, Kovács Gábor, Bene Boglárka, 
Kmetykó Csaba, Izsó Réka, Hajdu Tímea, Tímár Ádám 

Úszásoktatás

Iskolánkban ebben a tanévben is lehetőség nyílt arra, hogy a gyerme-
kek úszásoktatásban vegyenek részt. A kisdiákok nagy örömmel fogadták 
a hírt. Minden alkalommal alig várták, hogy az úszás elkezdődjön. Két 
csoportban zajlott a foglalkozás. Az egyik csapatban a haladók voltak, a 
másikban pedig azok, akik számára még az úszás technikájának elsajátí-
tása nehézséget okozott. Azonban az utolsó foglalkozásra alapszinten ők 
is megtanultak úszni. Reméljük, jövőre is adott lesz ez a lehetőség.

Családóra a Szent Gellértben

Egy keddi napon az osztályfőnöki óra helyett családórán vettünk részt 
mi, hetedikesek. Ezen az órán Tündi néni és Ildikó néni jött be hozzánk. 
Először ők mutatkoztak be nekünk, majd közös játékba kezdtünk. Szét 
kellett tolnunk a padokat, Ildikó néni az egyik, Tünde néni a másik oldalra 
állt. El kellett képzelnünk egy vonalat a földön, majd kérdéseket tettek fel, 
melyek szerint értékelnünk kellett magunkat. Például pesszimisták, vagy 
optimisták vagyunk. Miután ezt eldöntöttük, aszerint helyezkedtünk el. 
Voltak számunkra is meglepő döntések, hogy ki milyennek képzeli ma-
gát, mi a véleménye önmagáról. Ezt követően kaptunk egy fehér A4 - es 
lapot, amire a kezünket körbe kellett rajzolnunk, és beleírnunk azt, hogy 
milyen felnőttek szeretnénk lenni. Néhány perc múlva kicsengettek, a la-
pokat pedig beszedték, de a nevünket nem kellett ráírnunk. Ezen az órán 
egy kicsit más módon ismerhettük meg magunkat. Érdekes óra volt.

Nédó Klaudia, Gellai Bernadett hetedik osztályos tanulók

Trifl e készítés angolórán

A hetedik osztályosok az élelmiszerekről tanulnak, így a karácsony 
közeledtével projektóra keretében, egy hagyományos angol karácsonyi 
desszertet, trifl e-t készítettünk az iskola konyhájában.

A főzést megelőző órákon a gyerekek trifl e recepteket és fényképeket 
kerestek az interneten, hogy megismerkedjenek ezzel az édességgel. Ezt 
követően fejből kellett visszaemlékezniük a sütemény egyes rétegeire, és 
beírni egy lerajzolt tálba. Egy trifl e készítésről szóló kisfi lm segítségével 
ellenőrizték megoldásukat, majd összeírtuk a szükséges hozzávalókat, 
illetve megbeszéltük az elkészítés módját.

A projektórán minden gyerek kapott feladatot a sütemény elkészí-

tésében, és persze kivette részét a mosogatásból és a jól megérdemelt 
kóstolásból is. Óránk jelszava „English only” volt, a tanulók csak angolul 
beszélhettek, amit nagyon ügyesen teljesítettek is, bár sok szerepet ka-
pott a gesztikuláció. Jól megértették magukat, és fi gyeltek egymásra. A 
műveletek alatt elmondták, ki mit csinál, ezzel tanultuk a kapcsolódó sza-
vakat, kifejezéseket.

Nagyon jól sikerült az óránk, jó hangulatunk volt, fi nomat ettünk, so-
kat nevettünk.

Maráz Alíz



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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LEÓ TESTVÉR

Ahogy az Úr Jézusnak 
Szent János, úgy Szent Fe-
rencnek Leó testvér volt a 
kedvence. 

Egyszerűsége, gyermeki 
lelkülete miatt szerette őt 
a szent, s gyakran nevez-
te „Isten juhocskájának” 
(Pecorello di Dio). 

1210 után csatlako-
zott Szent Ferenchez. 
1220-21-ben biztosan a 
Porciunkulában lakott. Fe-
renc társaságában találjuk, 
amikor Fonte Colombo-ban 
a Regulát írta, ott volt ő is 
Rómában 1223-ban, amikor 
III. Honorius a Regulát jó-
váhagyta. Neki magyarázta 
el a szent, miben áll a tö-
kéletes örvendezés, vele 
végezte a szent rendhagyó 
módon a zsolozsmát. 

Amikor Szent Ferenc 
az Alverna hegyére megy, 
a három kiválasztott társa 

közül csak Leónak engedte meg, hogy magányában felke-
resse, neki tárta fel Isten titkos szavait, melyeket az er-
dőben ima közben hallott, neki „valamennyi társa közül a 
legegyszerűbbnek, legártatlanabbnak mondta el a sebhe-
lyek titkát”, neki engedte meg, hogy lássa, sőt megérintse 
sebeit, s hogy fájdalma enyhítésére bekötözze azokat. 

Leó kísérte vissza az Angyalos Boldogasszony kolostor-
ba. Az alvernai tartózkodás közben a testvért kísértések 
gyötörték. Kérte atyját, adjon neki valami írást, mely tőle 
származik, akkor le fogja győzni a kísértést. Ferenc diktált 
is egy áldást, melynek szövege megmaradt, nagy tau jelet 
írt a lapra, s ezt a lapot a testvér később is, mint ereklyét 
őrizte. Egy rövid levél is maradt Leó testvérnek a szenttől, 
tele gyengédséggel. Szent Ferenc halála után Leó testvér 
a ferences hagyomány egyik legfőbb őrzője és továbbadója. 

A későbbi rendtagok közül többen tőle tanulták meg 
az igazi ferences szellemet, elbeszélései nyomán nyíltak 
ki a Fioretti legszebb virágai. 1271-ben halt meg. Szent 
Ferenc sírja közelében van eltemetve, Assisiben. Leó test-
vér Alvernán többször is megfigyelte atyját, amint imába 
merült s néha lebegett a föld fölött. Egy ilyen alkalom-
mal, amikor a szent csak olyan magasra emelkedett föl a 
földről, hogy elérhette, lábujjhegyen odasurrant, átölelte 
és csókkal borította lábait, s közben könnyeket hullatva 
fohászkodott:

„Istenem, könyörülj rajtam, szegény bűnösön, és e 
szent ember érdemei által engedd, hogy megtaláljam ke-
gyelmedet.”

Szent Ferenc megáldja Leó testvért

Teadélután az Esély Klubban

A Térségi Szociális Gondozási Központ Fogyatékosok nappali 
klubjában 2012. november 8-án teadélutánt szerveztünk a Kincs 
Az Életed Közhasznú Alapítvány kezdeményezésével és támoga-
tásával. 

Az esemény célja volt, hogy segítsük, színesítsük az ellátást 
igénybevevők életét a klubban, illetve szélesebb körben megis-
mertessük tevékenységünket, és annak eredményességét. Ellá-
tottaink a műsor első részében az évszakokat szedték verscsok-
rokba. Ezután Tóthné Fodor Ilona nótaénekesünk előadásával 
folytatódott a program. A közös éneklés vidámságot, jó hangu-
latot teremtett. Köszönjük a városban működő szervezeteknek, 
vállalkozásoknak, intézményeknek és magánszemélyeknek, 
hogy hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez támogatásukkal, 
illetve személyes megjelenésükkel.

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány 

a személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 
alapján a magánszemélyek felajánlásából 2011. évben 211263 Ft 
támogatást kapott. A támogatás összegét az alapító okiratban 
foglaltaknak megfelelően a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Álta-
lános Iskola tehetséges diákjai tudásának fejlesztésére, valamint 
a rászoruló diákok támogatására használtuk fel.

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

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma – Farkas Zoltánné
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Kedves Olvasók!
Endrőd történetéről már sokszor írtunk.
Ennek ellenére, úgy gondolom, nagyon keveset 

tudunk lakóhelyünkről és környezetéről. Ezért újból 
és újból fel kell elevenítenünk a múltat. Ebben a 
sorozatban nemcsak Endrőd történetéről idézünk 
fejezeteket megjelent kiváló művekből, hanem la-
kóhelyünk környezetéről is, pl. Décse, Nyárszeg, stb. 
középkori falvakról, melyek ma már nincsenek, em-
léküket legfeljebb csak egy utcanév őrzi.

Endrőd

(Endred 1425. Endreed 1448. Endryd 
1553.)

A Hármas-Körözs partján, Gyomától nyu-
gatra esik. Endre nevű tulajdonosától, vagy 
lakosától nevezték el.

1425-ben fordul elő először, de már akkor 
jelentékeny község, mert nem kevesebb, mint 
33 nemes ember lakja. Ezek, mivel Endrőd ha-
tárait keményen védték, Gyoma földesuraival, 
a Neczpályakkal, pörbe keveredtek, de ekkor 
kibékültek. Hogy biztosabb legyen a béke, 
ugyan ezen évben határtjártak a két község 
között. A Keselyűshalomtól kezdve északra vo-
nult a határvonal s a Körözsig 6 határdombot 
emeltek vagy újítottak meg, aztán a Körözsön 
átmenve a Körözs-partján, továbbá a Hosszú-
tó, másként Szele nevű halastó mellett állítot-
ták föl az utolsó határjeleket.

Megjegyzendő, hogy a Körözsnél nem 
érintkezett közvetlenül Endrőd és Gyoma ha-
tára, mert köztük esett egy Keresztúr, másként 
Nyárszeg nevű kis község.

A XV. és XVI. században: Balassa, Bereczky, 
Bernóthy, Both, Botos, Dienes, Eszes, Far-
kas, Fodor, Haranghy, Harasztos, Kamuthy, 
Keresszegi, Kis, Köre, Kövér, Nemes, Seres, Va-
sas és Veres családok lakták Endrődöt. Közülök 
többnek tagjai — mint láttuk — megyénk alis-
pánjai, szolgabírái, országgyűlési követei vol-
tak s így természetesen nem lehetett utolsó 
az a község, hol az ilyen családok udvarházai 
voltak.

Papja 1552-ben még megfi zette a trienti 
zsinatra utazó követnek járó 3 frtot.

A XVI. század közepén némely gazdagabb 
család jobbágyokat is telepített az addig csu-
pa nemesektől lakott faluba. 1556-ban Eszes 
Kelemen, Haranghy Gáspár, özv. Eszes Lász-
lóné és Bernóthi András jobbágyai közösen 
fi zettek 8 frtot. 1560-ban csak Haranghy Gás-
pár és Veres György jobbágyai fi zettek 1—1 
kapu után, mert Botos János, Dienes Boldizsár 
és Balázs jobbágyai nemes üléseken laktak. 
1562-ben Rárósy Péter jobbágyai 4, Botos Já-
noséi 2, Veres Györgyéi 1, 1564-ben Zákány 
András jobbágyai 2, Eszes Kelemenéi 1, és 
Veres Györgyéi ismét 1 kapu után fi zetnek. E 
jobbágyok jóformán csakis jószágtenyésztés-
sel foglalkoztak, mert pl. 1561—62-ben nincs 
semmi vetésük.

Az 1563-iki jobbágy összeirásból Endrőd, 
mint túlnyomó részben nemesi község, kima-
radt.

1557—58 defterből azonban tudjuk, hogy 
35 (32 régi, 3 új) ház volt benne, s így lakossá-
ga 70 családra vagyis 350 főre tehető.

1598-ban lakatlanná vált; de 1630 előtt 
újra megülték némely szökött jobbágyok. 
Ezekből 9-et 1630-ban Bethlen Gábor özve-
gye Váradi Bernóthy Gergelynek (a régi Endrő-
di Bernóthy család ivadékának?) ajándékozott. 
Annak tudata, hogy hajdan az egész Endrőd 
nemesi község volt, élt még 1628-ban is. Pálfy 
György pl. Bethlen Gábor udvara előtt erre 

hivatkozott nemességének igazolása végett s 
ezt a fejedelem udvara elfogadta.

Eredeti dolog van följegyezve Endrőd 
1656-iki földesurairól a leleszi levéltárban. 
Ez év elején Török Bálint és társai Dánfok, 
Félhalom s Kamuttal együtt Endrődöt is elkér-
ték a nádortól. Ez nekik is adta az ezen köz-
ségben rejlő királyi jogot, s a leleszi konventet 
bízta meg az iktatással. Ez 1656 márcz. 31-én. 
teljesítette a nádor rendeletét s be iktatta Tö-
rök Bálintot s társait a nevezett falvakba, de 
Endrőd kivételével, mert — mint a konvent 
írja — ez »jog szerint az egri püspökséghez 
tartozik és Kysdy Benedek egri püspök úr tett-
leg birtokában van«.

Érdekes volna már most tudni vajjon a 
nádor és a konvent emberei nem tévesz-
tették-e össze a békésmegyei Endrődöt a 
hevesmegyei, Füzes-Abony mellett eső s már 
1261-ben az egri püspökséghez tartozó End-
réddel? Ilyen gyanításra annál is inkább okunk 
van, mert 1663-ban Szőllősy Mihály és Borbély 
Ferencz a nádortól ótalom-levelet kértek és 
kaptak békésmegyei endrődi birtokukra, pe-
dig, ha nem bírtak itt semmit, minek kértek?

Ezen második Endrőd lakossága, reformá-
tus volt s 1637-ben rongált egyháza helyreál-
lítása végett alamizsnát kért a többi reform. 
községekből. Utolsó lakosai közül Csamai Ist-
vánt ismerjük, ki 1680 körül tanúskodott Túr és 
Szarvas határáról.

1685-ben Endrőd is elpusztult s 1698-ban 
még lakatlanul állott. Lindner kir. tiszttartó 
20 háznak helyét számította itt össze s 150 
holdra becsülte használható szántóföldjét. 
Még 1701-ben sem népesült meg s ha talán 
visszajöttek is lakosai, 1702 vagy 1703-ban 
újra futniuk kellett 1703 végén a pusztító ke-
gyetlen ráczok elől s a Hármas-Körözs jó ide-
ig megint akadálytalanul nyaldoshatta a régi 
Endrőd egyházának szent helyét. Addig-addig 
nyaldosta, mig kiásta alóla az alapot úgy, hogy 
keletre néző szenthelye az egyháznak beléje 
dőlt. A hajónak megmaradt falai aztán annál 
szomorúbban hirdették a pusztulás utála-
tosságát. Tetézte ezt az, hogy Harruckern Já-
nos György az endrődi-puszta határt először 
1722—24-ben Bibics Jakabnak, 1724—28-ban 
pedig Miklós Deák nevű örménynek adta ki, ez 
utóbbi pedig az egykori egyházat istállónak 
használta.

Végre a jó Isten megkönyörült az elha-
gyatott egyházon, újra lakosokat vezérelt az 
egykori nemes fészek határára s a pusztuló 
templomfalak mellé. 1731 Szent-György nap 
táján (ápril 24.) az azelőtt Nemes-Kerekiben 
lakó katholikus magyarok és tótok ide köl-
töztek át; a templom még meglevő részét 
annyiramennyire átalakították és Szent-Imre 
tiszteletére felavatták. Szegénységük miatt 

először csak szalmával fedték be, csak az egyik 
ablakra tettek üveget, a többi maradt nyitott-
nak s egy kis harangot a gyulaiaktól kértek 
kölcsön. Még 1736-ban sem voltak képesek 
a templomra legalább mennyezetet csinálni, 
vagy azt bekeríteni. A kis községnek első papja 
Pocsuk Imre volt, de ez csakhamar eltávozván, 
Sztankovics János lőn a községnek vezetője 
és megszilárdítója. Első jegyzője és tanítója 
egy személyben Zsámbok István vala. Mivel 
a Körözs áradása néha-néha nagy kárt oko-
zott a faluban 1748 körül Harruckern Ferencz 
a lakosokat a Körözstől távolabb egy pusztá-
ra akarta kiköltöztetni, de ebbéli szándéka 
a lakosok ellenállásán meghiúsult. Így aztán 
1751—53 években a régi templomot elbont-
ván, új, mennyezetes templomot épített szá-
mukra s így a község régi helyén maradt. Mivel 
pedig a gyorsan szaporodó népességnek egy 
fél század múlva már e templom is kicsiny 
volt, az 1799—1805* években felépítették a 
Harruckern-örökösök és a kath. hívek a mosta-
ni bolthajtásos templomot, a régi templomtól 
délre a vizáradásoktól védett helyen. A temp-
lom 42,012 rhénus forintba került, persze az 
igás és kézi napszámokon kivül.

Mihelyt Endrőd megalakult, a gyulai jó-
szágkormányzó mindjárt hozzá csatolta a 
tölgyi pusztát és Nyárszegnek nagyobb ré-
szét. 1751-ben Harruckern Ferencz átadta a 
lakosoknak Kis-Kondorost, tiz év múlva pedig 
haszonbérbe adta nekik a simai pusztát. Így 
emelkedett aztán Endrőd határa a múlt szá-
zadban 26029 (1200 négyszög öles) holdra, 
melyből 11788 volt használható szántásra, 
a többit pedig legelőnek használták. Ujabb 
időben közigazgatásilag a csejti pusztát is 
Endrődhöz csatolták s így ma az endrődi ha-
tár 26241 kataszt. holdra rúg. Tettleg a lakosok 
1773-ban 2963 (1200 négyszög öles) hold föl-
det műveltek, 1852-ben pedig 8572 kataszt. 
holdat. 1798-ban Endrőd a szarvasi rátához 
csatoltatott s ekként a Stockhammer, később 
egy részben a báró Drechsler család lett föl-
desura. A Stockhammer rész 1839-ben a Szitá-
nyi Ullmann s nemsokára a Wodianer családé 
lőn. A legelő elkülönítést a földesurak és a köz-
ségi lakosok között barátságos úton már 1837-
ben megkísértették, de ez akkor nem sikerült; 
húsz év múlva per útján történt meg ez elkü-
lönítés s minden telek után a közös legelőből 
24 hold jutott; az egész Endrődöt pedig ekkor 
236 és 1/8 telekre számították.

1732-ben 251 lélek lakott Endrődön; 1764-
ben már 1222-re emelkedett a lakosok száma. 
1773-ban 191 telkes jobbágy, 74 házas zsellér, 
90 házatlan zsellér, 15 iparos és egy kereskedő 
család vagyis mintegy 1855 lélek lakott itt 266 
házban. A házak száma 1827-ben 631, 1850-
ben 879, 1890-ben 1807-re ment. Az 1827-iki 
összeíráskor már 5610 lélek lakott Endrődön; 
1850-ben 6847, 1890-ben pedig 10808. Ez 
utóbbiak 95 kivételével mind magyarok s kö-
zülük 10444 róm. kath., 8 gör. kath., 7 gör. kel., 
6 örmény kel., 87 ág. ev., 169 ev. ref., 179 zsidó.

Mint az általános történetben említők, 
Endrőd megyénknek ama nevezetes helye, 
mely egy század leforgása alatt teljesen meg-
magyarosodott, noha 1731-ben a lakosság na-
gyobb része még tót volt.

Dr. Karácsonyi János: 
Békés vármegye története (1896)

* Iványi László megjegyzése:
A jelenlegi endrődi templom nem 1799-

1805, hanem 1798-1804 között épült.

Fejezetek a régmúlt időkből



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Kalmár Mihály testamentuma

Tisztelt Olvasó!

Az öreg Szarvasvégi temetőben, a Dobos Lajos plébá-
nos síremléke mögött, a temető szélén található egy nagyon 
régi és érdekes formájú sírkő. A sírkő rózsaszín mészkőből 
van kifaragva. Az alsó szív alakból emelkedik ki a kereszt 
alakzat. Ez a legrégebbi sír Endrődön. A Kalmár család tag-
jai nyugszanak itt. A szív alakú kő Kalmár György keresztje, 
akinek édesapja volt Kalmár Mihály az alul közölt végrende-
let tevője. 

A végrendeletből megtudjuk, hogy a módos Kalmár Mi-
hály nemcsak gyermekeire gondolt, amikor vagyonáról ren-
delkezett, hanem az egyházra és a szegény embertársaira 
is jutott gondviseléséből. Így jött létre a Kalmár-féle sze-
gényalap.  

Szép példa lehet ez számunkra is, hiszen a közösség 
szegényeiről és elesettjeiről való gondoskodás közös fel-
adatunk. 

„Copiája Kalmár Mihály testamentomának 1819.

A tellyes Sz. Háromság neviben! Én alább írott követke-
ző végső rendelésemet teszem:

1-ör A házat 6 fertály földel, s más mindennémű marhák-
kal, barmokkal, házi, s tanyabéli eszközökkel, s az egész 
bánomkerttel együtt hagyom György fiamnak.

2-or Két fertály földet 8 fertály földembül a msgs. Uraság 
engedelmével Kati lányomnak száz forint papíros pénzzel 
együtt rendelek által adni. Úgy

3-or Trézsi lányomnak száz forintokat, Maris lányomnak 
pedig ötven forintokat papír pénzben hagyok.

4-or A mely somma pénzel az Endrődi Ekklésia nékem 
tartozik, az egésszen a Templom Cassájába maradjon olly 
formán, hogy onnét gyarapodás végett ki-adódván, az arrúl 
járó egész intetes az én szegény bűnös lelkemnek üdvös-
ségéért Sz. mise szolgálatokra fordítasson, s azon somma 
pénz mindenkor e végre meg-maradjon. Ezen kívül

5-ör A mennyi pénzbeli értékem van, és találtatik akár 
contraktusokon, akár kész pénzben, vagy bankóban, vagy  
conventiós pénzben, minekelőtte abbul a temetésemre 
téendő költség, úgy Fö. Tisztelendő Kritsfalusy V. Esperest, 
s plebany Urnállévő passíva adósságom ki fog fizetődni, 
légyen és maradjon a szegénységben, s nyomorúságban 
sínylődő embertársaimé: melyrenézve meg kérem mind a 
mostani, mind a jövendőbéli Tisztelendő Plébános Urakat, 
hogy ezen akaratom, s rendelése következésiben ne ter-
heltessenek ezen felül elő-adott pénzbeli értékemet kezek 
és gondviselések alá venni, s azt gyarapodás végett inte-

resre ki adván, annak interessit az olyyan szegény vagy 
nyomorult sorban lévő fele barátaim között, a kiket Tiszte-
lendő Plébános Úr Bírák uraimékkal egyet értve arra érde-
mesnek lenni ítél, minden esztendőben ki osztani az Isten-
nek…………………………………………………

6-or A czín edények, mellyek 8 darab kalánbéli; s 16 da-
rab tál és tányérbéli eszközökbül, s i. szentelt víz tartóbul, 
i. csészébül állanak, adassanak el, s az abbul be jövendő 
somma is a 4-pont alatt elő-adott adósságbéli sommához 
adódván, ugyan a vérge és úgy fordíttasson.

7-or Hegedűs József csizmadiának hagyok az ö mellet-
tem tett fáradozásaiért 100. azaz egyszáz forintokat papír 
pénzben.

8-or Dinya Mátyás vőm azon földnek fele terményi, 
mellyet felében munkálni fel-vállalt, György fiamnak tartozik 
által adni.

Sig. Endrőd 26-a oct. 1819 Kálmán Mihály Coraim pen 
me Jos. Salacz m. p. not. Előttünk: Iványi Pál törvénybíró, 
Mikó István eskütt, Hegedűs József csizmadia mester.”



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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„A 4/65. sz. lelőhely neve: „Határ –
halom”.

1822. évi térképen „Sártó-halom” 
a neve. A határ ÉK-i peremén egy 
mederparton áll. Átvágja egy ÉK-DK-i 
irányú csatorna, amely a Holt-Berettyó 
medréből indul ki. E csatorna D-i part-
ján áll a kurgán, melynek alapátmérője 
kb. 40 m, magassága kb. 2 m. ÉK-i fe-
lét valamilyen „talajmunkával” elpusztí-
tották, tetejének ÉK_i felét is lenyesték 
kb. 1 m mélységig. A holtág felé eső 
keleti lába is elpusztult. A halomtól 
ÉNY-ra egy kb. 10 m átmérőjű és 50 
cm magas kis púpon szinte fedve volt 
a talajfelszín a Körös-kultúrából való 
cserepekkel. Ezenkívül nagyon sok 
paticstörmelék (vesszőből, nádból font 
sárral tapasztott, tűzvészben átégett 
törmelékek) s volt egy agyagszobrocs-
ka darab, amely idol (istenábrázolás) 
egy nő testének felső részét formázta. 
Szórványosan Árpád-kori edénytöre-
dékek is előkerültek.

4/67. sz. lelőhely „Sártó-Gabonás 
csatorna”. A csatorna ezen a részen a 
határ ÉK-i vonalát jelöli, a Holt-Berety-
tyó régi kanyarulatának medrében fo-
lyik. A partba egy közel 100 m hosszú 
digógödröt (talajjavításhoz sárgaföld 
kitermelése) ástak.

Ezzel a lelőhely gyakorlatilag el is 
pusztult.

A digógödör falaiból gyűjthető volt 
még zömmel a Körös-kultúrába tarto-
zó lelet. Az alföldi vonal díszes kultúrát 
néhány cserép, tiszapolgári kultúrát is 
néhány szórvány lelet képviseli..

4/68. sz. lelőhely (Sártó-Gabonás, 
Kovács tanya” 

Mederparton, egy kiemelkedésen 
kurgán áll, átmérője kb. 40 m, az alföldi 
vonaldíszes kultúra cseréptöredékeit, 
többnyire díszítetlen darabokat gyűj-
töttünk. Valamint néhány, talán szkíta, 
szarmata-kori töredékeket is találtunk.

4/95. sz. lelőhely „Póhalom”. A határ 
É-i felének közepén áll egy kb. 6 m ma-
gas és 50-60 m alapátmérőjű kurgán, 
tetején egy régi vendéglő épülete.. 
É-ÉK felől egy sekély érmeder határol-
ja. A halom tetején leleteket nem lehe-
tett gyűjteni, mert a ma is (1975-ben) 
működő vendéglő környéke sörösku-
pakokkal, üvegtörmelékekkel volt te-
rítve, valamint egyéb szeméttel. Kelet 
felé néhány méter távolságra a nemré-
gen lebontott iskola téglaromjai között 
a friss szántásban a Körös-kultúra lele-
teit sikerült gyűjtenünk. Ennek az isko-
lának az építkezésénél Hanyecz Elek 
endrődi kőmívesmester 1942 körül 

emberi csontvázat és arany fülbevalót 
talált. A leletet elrejtette, amiért aztán 
dr. Szász Lajos gyomai községi főjegy-
ző 1942. január 3-én kelt levelében a 
Nemzeti Múzeumnak hivatalból fel-
jelentette. Ennek ellenére a lelet nem 
került elő, legalábbis nincsen nyoma 
múzeumi leltárakban.

Méri István régész és Bereczki Imre 
dévaványai tanár-történész is gyűjtött 
innen cserepeket.

Póhalom Czmarkó tanya, Köles-ér, 
Kozma tanya, Bula tanya, Bika-fenék, 
Benedek tanya, Akácos halom felszí-
nén és környékén szintén ősköri lelet-
anyagot, szarmata-kori, avar-kori és 
Árpád-kori anyagot gyűjtöttünk.

4/115. sz. lelőhely. „Csepűs-kert, 
Kiss-tanya”.

A községtől D-DK-re a mezőberényi 
országút ÉK-i oldalán egy kb. 800 m 
hosszú, keskeny, kifl i alakú hát húzó-
dik, amely a környezetéből, különösen 
a tőle É-ra elterülő Körös-ártérből ma-
gasan kiemelkedik. DNY-i végén egy 
kb. 1 m magas, erősen széjjel szántott 
kurgán ül. Körös kultúra, tiszapolgári 
kultúra, és más rézkori darabok gyűjt-
hetők. Néhány vaskori és szarmata-
kori cserép mellett egy késő-avarkori 
pecsételt díszű edényoldal darabot ta-
láltunk.

4/116. sz. lelőhely, a lelőhely cent-
rumában áll egy nagy kurgán, régi ne-
vén Lippai vagy Rigó halom. A halom 
környékén rézkori, késő bronzkori, 
vaskori, népvándorlás-kori, közvetle-
nül a halom körül középkori cserepe-
ket gyűjtöttünk. Szép számmal voltak 
a felszínen késő-avarkori cserepek. Az 
Árpád-korban falu nagyságú település 
lehetett itt, a leletek mennyisége és mi-
lyensége ezt látszik alátámasztani.

A középkori leletek jóval kisebb 
számban találhatók. A településre ok-
leveles adatot nem találtunk.

4/117. sz. lelőhely „Rigó-halom, 
régebben Lippai halom”. (Az újra-
település után a területen birtokló 
családokról elnevezve.) A községtől 
DK-re a Csárdaszállás-Mezőberény-
békéscsabai úttól kis távolságra áll a 
tekintélyes halom, tengerszint feletti 
magassága 90,5 m, átmérője megha-
ladja a 100 métert, viszonylagos ma-
gassága kb. 5 méter.

Formája csaknem tökéletesen kú-
pos, tetején látható egy szimmetrikus 
kerek horpadás.” A műút felé eső olda-
lán 2-3 méter széles, kb. 1 méter mély 
„lemetszés” látható.

Cs. Szabó István megjegyzései:
Ez a hajdani Gyoma-Ege-Szent-

János (Szent Ivány) – a mai Csárda-
szállás – mezőberényi-békési út halom 
melletti nyomvonala, (lásd 1783. évi 
I. katonai felmérés térképe) a fi loxéra 
pusztítása előtt a Csepüs-kerti szőlős-
kert központi dűlőútja volt. A kert és így 
a halom még „halványan” ma is látható 
körárokkal volt kerítve. Ebben az ára-
dások után víz, sok hal maradt. Jóma-
gam beszéltem még olyan idős gyomai 
parasztemberrel, aki gyerekkorában itt 
sok halat fogott. Két kapu-híddal volt 
rajta, egyik Rigó kapu, a másik Dobó 
kapu, a mellettük birtokló családokról 
elnevezve.

1975-ben még a tetején volt egy kis 
kerti ház. Oláh István tanító úré, mert 
a halmon nekik volt kertjük. 1979-ben 
már a ház lebontva, a körötte lévő gyü-
mölcsös erősen pusztulóban, ekkor 
már téesz terület volt.

„Ez a kurgán a járás legszebb, vi-
szonylag épségben megmaradt kur-
gánja.” A benne megtalált lelet okán 
kiterjedt irodalma van a régészeti ta-
nulmányokban. Eredetileg Oláh Lajos 
téglagyárosnak (aki később eladta 
Ailer Andrásnak a téglagyárat) az az 
ötlete támadt, hogy a halmot elhordat-
ja téglagyártás céljából. A kezdeti ásás 
alkalmával hamar kiderült, hogy ez 
hordott föld és nem agyagbánya. S ez 
volt a halom „szerencséje”. E halom-
hoz köthető, hogy K. Nagy András gyo-
mai lakos 1876-ban talált egy szántás 
közben előkerült korongolatlan hamu 
és égett csontdarabokkal teli edényt 
(hamvasztásos temetkezés urnája). 
Jellemző a gyomai helybeli törzslakos-
ság megritkulására, hogy az 1975-ben 
itt járt régészek csak olyan emberekkel 
találkoztak, akik nem tudták, hogy hol 
volt Gyomán a Pocos-kert. Az 1876. 
évi „régészeti jelentés” tévedésből 
Csepüs-kert helyett Pocos-kertet jelölt. 
Egy 1822. évi térképen találtak Pocos 
zugot, de mivel ott kertet valamilyen 
oknál fogva nem jelöltek, 1975-ben ezt 
tévesnek véve, megkeverték a hely-
színeket, holott az 1783. évi I. katonai 
felmérés is a Csepüs-kertet és Öreg-
Pocost, mint kertet jól láthatóan feltün-
tette a mai helyükön. A Pocos zugot 
(ennek is csak az elejit) majd csak a 
kanyar („falualji holtág”) levágása után 
a 19. sz. végén osztották ki kertnek (az 
Új-Pocos kertet). Az 1903-ban itt talált 
vaskori-szkíta fejedelmi „aranyos” le-
letről majd a folytatásban.

Közreadta: Cs. Szabó István

Régészeti lelőhelyek Gyoma nagyközség területén III.
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November végén befejeződött a baj-
nokság őszi szezonja a Gyomaendrődi FC 
labdarúgói számára. A szezon elején kitű-
zött célt, legalább az első tíz csapat közé 
bekerülni, sajnos a csapat nem érte el. A 
bajnokság első felében jól és eredménye-
sen szerepeltek. A második fele viszont 
gyengére és eredménytelenre sikeredett. 
Igaz, hogy a bajnokság végére a nehe-
zebb, erősebb csapatokat kapta az egye-
sület, ennek ellenére jobb eredményt 
vártunk az egyesület sportolóitól az őszi 
szezon zárásaként.

A következő számban értékeljük a 
felnőtt és az ifj úsági csapatok őszi szerep-
lését.

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei:

       2012. 10. 28.     Mezőberényi FC  –  Gyomaendrődi FC     4 : 1
                                 G.: Farkasinszki L.
                                 Ifi .:   2 : 1    G.: Burai T.
 
Önbizalommal telve utazott a gyomaendrődi csapat Mezőberény-

be, hiszen a hazaiak még gólt sem rúgtak a hazai mérkőzésükön és 
pontot sem szereztek hazai pályán. A mérkőzés azonban mindezekre 
rácáfolt, hiszen a hazaiak már a mérkőzés kezdetétől határozott, ered-
ményes játékot produkáltak, amelyre a vendégeknek nem volt ellensze-
re. A gyomaendrődi csapat a mérkőzés egészén fáradt, lassú csapat be-
nyomását keltette, amire nem igazán volt magyarázat. A mezőberényi 
csapat szinte leiskolázta a vendégeket és a négy rúgott góljukra az 
eggyel válaszoló gyamaendrődi csapatot megérdemelten fektették két 
vállra, ezzel megszerezve első hazai győzelmüket. 

       2012. 11. 03.     Gyomaendrődi FC  –  Méhkeréki SE     1 : 3  
                                 G.: Toldi B.
                                 Ifi .:   1 : 1    G.: Dávid I.
indkét csapat a mérkőzés kezdetétől támadólag lépett fel, és a hu-

szadik percben már mindkét oldalon megzördültek a hálók. A vendégek 
szereztek vezetést, amelyet a hazaiak egalizáltak rövid időn belül. Az 
első félidő végén tiszta helyzetet hibázott el a gyomaendrődi csapat, az 
ellentámadásból viszont a vendégek gólt szereztek, így ők mentek a pi-
henőre egygólos előnnyel. A második félidőben is bátor támadójátékot 
produkált mindkét csapat, de ebből is a vendégek jöttek ki szerencsé-
sebben, egy védelmi hibát kihasználva növelni tudták az előnyüket. A 
vendégek a jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetően megérdemelt 
győzelmet arattak a bátran játszó, de a helyzeteit kihagyó hazaiakkal 
szemben.

2012. 11. 11.     Szarvasi FC  –  Gyomaendrődi FC     4 : 2
                             G.: Molnár T., Werle T. 
                             Ifi .:   3 : 0    G.: --
Az osztály egyik legjobb csapatához látogatott a gyomaendrődi 

csapat. A mérkőzés első félidejének huszonötödik percéig gólokban 
gazdag, izgalmas mérkőzés alakult ki. A tízedik percben vezetéshez ju-
tottak a hazaiak, hat perc alatt szerzett két góllal fordítottak a vendégek, 
majd egy öt perces védelmi rövidzárlatot kihasználva, három gólt is rú-
gott a szarvasi csapat és már két góllal vezetett. A félidő hátralévő részé-
ben helyzetek ugyan voltak, de gólok már nem. A második félidőben is 
voltak helyzetek mindkét oldalon, a hazaiaknak több is adódott, de gólt 
már egyik csapat sem tudott szerezni. Az eredményes hazai támadójá-
ték és a vendégek védelmének fi gyelmetlensége megérdemelt szarvasi 
győzelmet hozott a mérkőzésen.

2012. 11. 17.     OH. Rákóczi Vasas SE  –  Gyomaendrődi FC     3 : 2
                             G.: Kéri R. (2)
                             Ifi .:   3 : 0    G.: --
A félidő első felében többet támadott a hazai csapat, de gólt csak 

szabadrúgásból ért el a félidő közepén. Az utolsó öt percben gyors gól-
váltásnak köszönhetően mégis a hazaiak mehettek a pihenőre előnnyel. 
A második félidőben bátran támadott a vendég Gyomaendrőd, sikerült 
is gólt szereznie és egalizálni az eredményt. A félidő közepén beerősí-
tettek a hazaiak és egy újabb gólt szereztek. Ezt követően mindent el-
követett a vendégcsapat, hogy legalább egalizálja az eredményt, hely-

Labdarúgó hírek a Megyei I. osztályból

Kedves Olvasóink, Előfi zetőink, Támogatóink!
Ismét elmúlt egy év, újságunk velünk idősödött, és 2012 fo-

lyamán már a 19. évfolyamot írtuk.

Őszintén reméljük, hogy olvasóink velünk együtt örülnek 
annak, hogy sikerült az elmúlt 19 évben megőrizni az alapító 
és egyben főszerkesztő által kialakított és meghatározott irányt, 
amit továbbra is követünk, és megmarad lapunk a keresztény 
nemzeti gondolat hírnökének.

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

Elkészült lapunk jövő évi költségvetése. Hála Olvasóink ér-
deklődésének és támogatásainak, a jövő évben csak egy kicsit 
fog lapunk ára emelkedni.

Eladási ár: 195 Ft

Akik egyben, egy évre kifi zetik, kedvezményben részesül-
nek:

 - a helyi és hunyai olvasók részére a 2013. évi előfi zetés díja: 
csak 2.200 Ft/év,

 - a postán küldött lapunk előfi zetési díja: csak 3.700 Ft/év, 
mely összeget kérjük a mellékelt csekken szíveskedjenek 
befi zetni.

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

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

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

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

Minden kedves Olvasónknak jó egészséget, békés nyugodt 
éveket kívánunk!

Gyomaendrőd, 2012. december hava

Városunk Szerkesztősége

zetei is adódtak, de sajnos azok sorra kimaradtak. A mérkőzés összképét 
tekintve a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, az egy pontra 
rászolgált volna a Gyomaendrőd.  

2012. 11. 24.     Gyomaendrődi FC  –  Csabacsűd SE     0 : 3  
                             G.: --
                             Ifi .:   2 : 2    G.: Dávid I., Fekécs M.

A bajnokság őszi zárásaként a megye egyik legjobb játékosállomá-
nyú csapatát fogadta a Gyomaendrőd. A mérkőzés kezdetétől látszott, 
hogy jobb játékerőt képviselnek a vendégek, ennek ellenére csak a fél-
idő második felében tudtak gólt szerezni, akkor azonban öt perc alatt 
kettőt is, így megnyugtató előnnyel mehettek a pihenőre. A második 
félidő elején is hamar újabb gólra váltotta mezőnyfölényét a csabacsűdi 
együttes a pontatlanul és sok hibával játszó hazaiakkal szemben. Ezt kö-
vetően is támadásban maradtak és a hitüket is elvesztő hazaiak mellett 
több nagy gólhelyzetet alakítottak ki, amelyek azonban sorra kimarad-
tak a csatárok pontatlansága miatt. A jól és eredményesen játszó vendé-
gek megérdemelten szerezték meg a győzelmet.   

Az újság minden kedves olvasójának és a sportbarátoknak Kellemes 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Gyomaendrődi FC vezetősége és 
valamennyi sportolója.

Fülöp Zoltán
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Olvasóink írják...

VÁROSUNK2012. december 13

 Dr. Szonda István úrnak

Kedves Pista Öcsémuram!

A Jóisten áldását kérem Rád: A Jóisten láttá-ért.

Igazán nagy élvezettel olvastam minden sorát. Máté bátyuram-
mal – éppúgy, mint Veled – csak futólag találkoztam, mégis hangja 
az elmúlás távlatából is felcsendült bennem. Hála Tenéked!

Eszembe juttatja Édesapámat, akivel gyakran együtt hallgattuk 
Máté ízes endrődi nyelvezetét, a vacerok hangját a falurádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Iványi László Plébános Úr!

Tisztelettel köszöntjük! Nagy meghatódottsággal vettem tudomást 
erről a nagy változásról, endrődi és gyomairól ez úton.

Köszönjük szépen azt a sok fáradságos munkáját, amit értünk hívei-
ért tett, „Isten áldja meg érte”!

Kérem is a jó Istent, hogy adjon még jó egészséget, erőt a Plébános 
Úrnak, hogy még sokáig folytathassa ezt a szép hivatást, értünk mind-
nyájunkért megbecsülve, békességben, szeretetben.

Tisztelettel és szeretettel maradunk:
Korcsok Gellértné és családjai

2012. IX. 23.
Kiss …, Kurilla Hajnalka, Kiss Vivien, Kiss Gergő, Korcsok Katalin, Kiss 

András, Kiss Lászlóné Klára, Kiss Katalin

Kedves Korcsok Néni és Kedves Családjai!

Köszönöm a nekem írt sorait.
Nagyon kedvesek! Én sem feledkezem meg volt híveimről, szülőfalum/

városom híveiről, lakóiról.
Isten áldjon meg mindenkit!

Üdvözlettel:
Iványi László

Az endrődi parasztok sorsa az ő sorsa, a mi sorsunk is volt, 
melynek Te Öcsémuram, igazán szép, dícsértessékes emléket állí-
tottál ezzel a munkáddal.

Bátyói öleléssel, szeretettel és nagy köszönéssel:

Vaszkó Tamás
Budapest, 2012. október 25-én
a Kossuth téri sortűz gyásznapjának 56. évfordulóján

* * *

 2012. decemberi - 2013. januári rendezvények

Gyomaendrődön és környékén

  Dátum
    2012.

Megnevezés Helyszín Szervező(k)

XI. 3; 17óra
XII. 14-ig

Szeverényi Mihály festőművész

Kiállítás megnyitó, +Műsoros est
Gyoma, Vidovszky Béla Helyt. Gy.
Városi Képtár. Kossuth utca 11.

Kóris Györgyné; 06-66-282-067
06704187133; keptar@
gyomaendrod.hu

XII. 2; 
 16 óra

Adventi gyertyagyújtás

Műsor: Kner Imre Gimnázium
Gyoma, Szabadság tér. F.né Hudák Júlia, Katona J. Műv. 

Ház
T/F:06-66-283-524

XII. 9;
16 óra

Adventi gyertyagyújtás

Műsor: Kis Bálint Ált. isk.
Gyoma, Szabadság tér. F.né Hudák Júlia, Katona J. Műv. 

Ház
T/F:06-66-283-524

XII. 16;
16 óra

Adventi gyertyagyújtás 
Műsor:
Térségi Szoc. Gond. Közp. Csoportja

Gyoma, Szabadság tér. F.né Hudák Júlia, Katona J. Műv.
Ház
T/F:06-66-283-524

XII. 15; du. Az Idősek Karácsonya

 Hagyományos városi ünnepség,
Gyoma, Katona József Művelődési 
Központban

Térségi Szoc. Gond. Közp.
F Hudák Julianna: 06-66-283-524

XII. 21; 
17 óra

Karácsonyi ünnepi műsor Gyoma, Művészeti Iskola 
Kisréti utcai hangversenyterem
hnaniko@gmail.com

Hevesi-Nagy Anikó:
06-66-581-830; 06-20-287-4253  

XII. 22; 
16 óra

Karácsonyi Koncert Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórusa

Endrőd, Szt. Imre Katolikus templom Gecseiné Sárhegyi Nóra
                              06-30-342-0987

XII. 23;
16 óra

Adventi Gyertyagyújtás 

Műsor: Szt. Gellért Kat. Ált. Iskola és Óvoda
Gyoma, Szabadság tér. F.né Hudák Júlia, Katona J. Műv. 

Ház
T/F:06-66-283-524

A programokban esetegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség
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A 8. b osztályosok busszal mentek fővárosunkba. A teljes napot 
a Vidámparkban töltötték el, hazafelé, Szolnokon ők is betértek a Mc 
Donald’s -ba.

Tátika

Iskolánk hagyományos, novemberi Diák-önkormányzati programja 
a Tátika. Erre a délutánra már hetekkel előbb kezdenek próbálni a gyere-
kek. November 13-án alig fértek be a tornaterembe az érdeklődő szülők, 
ismerősök, iskolatársak. 

Régi és új sztárok: Rednex, Usher, PSY, Hooligans, Düki, Aqva, Gloria 
Gaynor, Pitbull és még sokan mások szerepeltek a programban.

Elsőseink bemutatkozása

Ebben a tanévben 51 kisgyermek kezdte el az első osztályt intézmé-
nyünkben, akik 6 óvodából érkeztek hozzánk. Az óvoda után nagy vál-
tozás ez, hiszen nem is olyan könnyű az új helyzethez, új szabályokhoz, 
új társakhoz, új pedagógusokhoz alkalmazkodni. 

Nagyon várták már november 19-ét, hétfőt, mert az óvó nénik el-
jöttek iskolánkba, megnézték, milyen tudásra tettek szert a két és fél 
hónap alatt.

Magyarórán beszédművelési gyakorlatokat végeztek, betűsorokat 
olvastak, írtak.

Matematika órán az 5-ös számmal ismerkedtek: számot írtak, bon-
tottak, megkeresték a helyét a számegyenesen. 

Búcsúzásnál minden gyermek egy saját készítésű ajándékkal, 
könyvjelzővel, vagy madárkával köszönt el óvó nénijétől.

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

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Rajzpályázati eredmények

A Hogyan közlekedjünk biztonságosan görkorcsolyával? című rajz-
pályázatot a Generali a Biztonságért Alapítvány hirdette meg még a ta-
vasz folyamán. Ezen az országos megmérettetésen 1. helyezést ért el 
Soczó Tamás 8. b osztályos tanuló.

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet évek óta meghirdeti a Vi-
lágtakarékossági Nap alkalmából a rajzpályázatát. Iskolánkból most is 
sok rajz érkezett a kiállításra. Díjazott lett Kiss Eleonóra 2. b és Sőrés Pet-
ra 6. b osztályos tanuló. Különdíjat kapott Soczó Tamás.

November 8-9-én rendezték meg Békéscsabán, a sportcsarnokban 
a Pályaválasztási Vásárt, ahova a nyolcadikosaink is ellátogattak. Ezen a 
rendezvényen került sor a 7-8. osztályosok számára kiírt fotó- és rajzpá-
lyázat eredményhirdetésére is. A Hogyan képzelem el a jövőmet? pályá-
zatra több mint 300 alkotást küldtek be. Iskolánkból fotó kategóriában 
Dobák Dóra 7. b osztályos 2., osztálytársa Botos Pongrác 3. helyezett 
lett.

Rajz kategóriában első díjat kapott Soczó Tamás.

Kirándulások Budapestre

Egy októberi reggelen nagy izgalommal indult útnak iskolánk négy 
osztálya, az 5. a, 5. b, 6. a és a 7. a osztály. A Keleti pályaudvarról met-
róval jutottak el a Parlament épületéhez, ahol még jól láthatóak voltak 
az október 23-i ünnepség nyomai. Egy kellemes Duna-parti séta után a 
Lánchídon keresztül mentek át Budára, ahol először a Mátyás-templo-
mot tekintették meg, majd felmentek a Halászbástyára, ahonnan festői 
szépségű panoráma tárult eléjük. 

Egy rövid pihenő után a Hadtörténeti Múzeumba indultak, ahol 
megnézhették a különböző korok fegyvereit, egyenruháit, jelvényeit. 
Hazaindulás előtt még bementek az Aréna Plázába, a Mc Donald’s-ban 
fi nomat ettek, majd egy rövid nézelődés után fáradtan, de sok élmény-
nyel gazdagodva indultak haza.

Botos Pongrác, Dobák Dóra és Soczó Tamás 
a békéscsabai eredményhirdetésen

Rózsahegyisek a Parlament előttA hatodik bések a Pitbull Black in time dalával lettek elsők

A Dzsungel könyve majomdalával nyertek a negyedik bések a Tátikán
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Történet a misszióból

Engedj meg egy, talán 
érdekes történetet a misz-
szióból.

Azt elöljáróban el kell 
mondanom, hogy az ut-
cagyerekek házában van 
egy magyar vizslánk. Mi-
vel otthon a párizsit pári-
zsinak, a szalámit meg sza-
láminak hívják; a vizslát mi 
Vizslának hívjuk. (Arckepe 
mellékelve.)

Minap összefutottam 
egy szutykos kiskölökkel, 
aki éppen szállást keresett 
magának. Ahogy szokás, 
igyekezett kitérő vála-
szokat adni kérdéseimre, 
amelyekkel szerettem vol-
na megtudni valamit róla. 
Amikor meg nincs meg a 
megfelelő bizalom, önvé-

delemből mindenféléket mondanak.
Hazudott ide, hazudott oda - mígnem megérkeztünk a 

gyermekotthonhoz. Itt első dolgom volt, hogy bemutattam 
kutyáinkat, őt meg a kutyáknak. Ezt azért kell, nehogy az 
ebek összekeverjek az utcagyereket egy darab csonttal (és 
bőrrel).

Tehát mutatom be a kutyákat. Az ott meg a vizsla, mon-
dom. Idáig angolul beszélgettünk. A gyerek ekkor rám nézett 
és megkérdezte. Atya, te portugál vagy?

Abban a szórásban leesett a tantusz. Ilyet csak olyan tud 
kérdezni, akinek a nyelvében valahogy megvan a szép zön-
gés magyar „zs”. Ilyen pedig a portugál. Portugálul pedig a 
szomszédos Mozambikban beszélnek. Azonnal nyelvet vál-
tottam, és ékes Maputo-felsői kiejtéssel, portugálul kérdez-

folytatás a 10. oldalrólamely Rólad tanúskodott – ó, szeretett Fiam!
Egyre növekszik ez a pillanat, 
és átalakul benne az egész életem –
megtörik a kihunyó szemben, mint fehér viaszcseppben.
Ez a pillanat: a teljes élet, minthogy akkor ismertem meg az Igét
mióta megtestesült bennem, vérem táplálta őt,
oltalmaztam elragadtatással –
míg szívem alatt növekedett csöndben, mint Új Ember,
és csodálatos gondolatok közt, s kétkezi munkával teltek napjaim.
Megint oly teljes ez a pillanat, mint amikor a csúcsáig ért,
mert újra megtaláltalak –
nincs csak ez a könnycsepp,
melyben a friss szellőtől elmosódnak a szemsugarak,
de a roppant fáradság immár megtalálta fényét és egyetlen értelmét.

Ámulat az Egyszülött előtt

Ama fény lassan áthatolt a mindennapi dolgokon, 
Amelyekhez gyermekkortól hozzászokott már az asszonyi szem meg
                                                                                                   a kéz - 
lassan akkora ragyogás ölelte körül őket, 
hogy a kezük megtelt fénnyel és a szavak időtlenné váltak.
Fiam – abban a kisvárosban, ahol mindenki ismerősen köszönt ránk,
te azt mondtad nekem: „Anyám” – és senki sem látott 
a hihetetlen dolgok mélységébe, amelyek tovatűntek a napokkal – 
A te életed teljesen egybefonódott a szegények életével, 
mert azt akartad, hogy hozzájuk kössön mindennap fárasztó, 
                                                                                       kétkezi munkád.
De én tudtam: a fény, amely végig kísérte mind e dolgokat,
mint a rejtett napok szikráinak felvillanása
a tiéd
Nem énreám ragyog – 
mégis sokszor láttalak ebben a fényben,
mint testem gyümölcsét és vért az én véremből.
(részlet)

gettem immár a fiút. Mivel a kutya (neve) elárulta, nem volt 
értelme tovább hazudozni.

Kiderült, hogy átjött a zöldhatáron es feljött Johannesburg-
ba (kb. 600 km). Szerencséje volt, hogy nem falta fel útközben 
egy oroszlán, vagy nem esett áldozatául a szerv-kereskedő 
bandáknak.

Hát ennyit mára, itt a vége fuss el véle, de vigyázz, nehogy 
a vizsla eláruljon! Szeretettel,

Kárpáti Laci atya Dél-Afrikából

Napsugár, a szeretet fénye…
írta: Benke Mária

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kedves 
kis óvodás kislány, Sárika.

A Szüleivel és a Nagymamájával vidékre 
költöztek, megunva a nagyváros zaját és min-
den kellemetlenségét. Békességre, tiszta vidéki 
levegőre vágytak. Korábban nem éltek együtt 
a Nagyival, neki volt egy picike lakása, de elég 
messze a családtól, így mikor már nem tudta 
egyedül ellátni magát, naponta a gyerekei gon-
doskodtak róla, ami sok problémát, nehézséget 
okozott a távolság miatt. Elhatározták, hogy a 
két lakást eladják, és abból megteremtik a közös 
életüket vidéken. A lakások eladása, a hely ki-
választása, majd az új ház megvásárlása sok-sok 
munkával, izgalommal járt, de megérte. Vára-
kozásokkal telve rendezkedtek be, az új ottho-
nukba, mindennek örültek. Reggel kakasszóra 
ébredtek, nem tudtak betelni azzal, hogy az első 
napsugár besüt az ablakon, jó a levegő, de főleg, 
hogy csend veszi őket körül… Nem kell hajnal-
ban hallgatni az autók tülkölését, a benzingőzt 
szagolni, egyszóval az egész Család boldog volt 
ettől a változástól. A vidéki élet egészen más, 
gondolták, hogy ott az egész család jól fogja 
érezni magát. A Nagymama mindig azt mond-
ta, hogy tudjátok gyermekeim a legfontosabb a 
CSALÁD, és a legfőbb érték a SZERETET, bár-
hol is vagyunk... 

Mikor kialakult, hogy kinek melyik helyiség 
lesz a saját kis birodalma és berendezkedtek, Sá-
rika örömmel szaladgált ki-be a házból a kertbe, 
majd vissza, nem tudott betelni a nagy szabad-

sággal.
Itt azt csinált, amihez kedve volt, apu fel-

szerelt az udvaron neki egy hintát, homokozót 
alakítottak ki, a régi lakásuk ugyanis az ötödik 
emeleten volt, ahol nem lehetett sehová kimen-
ni. A gyermek egyre jobban érezte magát vi-
déken, unszolta is apját, hogy neki kellene egy 
kiskutya a kertjükbe. Apa megnyugtatta, hogy 
majd arra is sor kerül, de előbb mindent ki kell 
alakítaniuk, új óvoda, munkahely, stb., vannak 
fontosabb dolgok, amiket meg kell oldani. A 
kislány ezt megértette és belenyugodott, hiszen 
tudta, hogy apu mindig megtartja az ígéretét… 
Egyszer Sárika kinn rohangászott a napsütötte 
pázsiton a kertben és érezte, amint a napsugár 
átjárta fénnyel és nagyon boldog volt, de hirte-
len elkomorodott az arca, beszaladt a házba és 
megszólította édesanyját:

- Anyu! A mamámnak a szobájába nem süt 
be a napocska, s ő nehezen mozog, nem tud ki-
szaladni a kertbe, így nem kap a napfényből – 
mondta.

- Igen kislányom tudom, de nem tehetek 
semmit, mit gondolsz, a napnak mondhatom, 
hogy járja körbe a házunkat?

- Nem, dehogy! Arra gondoltam, hogy for-
dítsuk meg a házat, hogy a nagyikámnak is jus-
son a napfényből.

Anyu elmosolyodott, milyen fi gyelmes kis-
lánya van, ez nagyon tetszett neki.

Ölébe vonta gyermekét és azt mondta:
- Kicsi lányom, játssz sokat a napfényben, és 

gyakran szaladj be a mamihoz, vigyél a napsü-
tésből neki is…

- Hogyan? 

- Csak tedd, amit kértem – válaszolt anyu.
A kislány nézett fel sokáig az égre és a két 

kis tenyerébe gyűjtötte a fényt, majd futott be a 
nagymamája szobájába, hogy odaadja neki.

- Nagyi, nagyi! Figyelj, hoztam neked nap-
fényt – mondta kipirult arccal.

- Köszönöm, kedves vagy kicsim – válaszolt 
a mama.

- De, hááát nem is adtam át neked, mert 
útközben elvesztettem – mondta szomorúan a 
gyermek és majdnem sírt.

Nem vesztetted el, itt van a mosolyodban, a 
ragyogó két szemedben, a csillogó hajadban. Ha 
minden nap többször is bejössz hozzám, ilyen 
kedvesen vidáman és így csillog a szemed, akkor 
sok-sok napfényt hozol nekem, és én ezt nagyon 
köszönöm.

A nagyi egy könnycseppet morzsolt el a sze-
me sarkában, s annyit mondott:

- Tudod kincsem, ez a szeretet! Nem lát-
ható, kézzel nem fogható, mégis átadható, ez a 
legnagyobb ajándék! Ha nagy leszel, majd meg-
érted…

Azt gondolta, milyen fi gyelmes, áldott jó 
gyermek az unokája, hiába a szeretetteljes neve-
lés nagyon sokat számít. 

A szülei is érzékeny, fi gyelmes, rendes em-
berek voltak.

Minden este Sárika együtt imádkozott le-
fekvés előtt a mamájával, kérte a jó Istent, hogy 
vigyázzon a szüleire, és rájuk, és minden ember-
társukra, majd nyugovóra tértek.

Így alakult át a napsugár a szeretet fényévé…

Vecsés, 2012. november 11.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Bolyai Matematika Csapatversenyen

Október 12-én Békéscsabán a Petőfi  Utcai Általános Iskolá-
ban rendezték meg a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 
fordulóját.

A Kis Bálint Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos 
csapatai is megmérették magukat, és a következő eredménye-
ket érték el:

 - a hetedik osztályosok a 35 csapatos mezőnyben hatodik 
helyezést értek el, csapattagok: Bödör Balázs, Miklavicz 
Ákos, Tótka Attila és Vincze Viktor

 - a nyolcadik évfolyamosok 41 csapat közül a hetedik helyen 
végeztek, csapattagok: Deli Csenge, Nagy Noémi, Kovács 
József, Tóth Bálint

Bolyai Matematika Csapatverseny

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

2012. november 23-án Törökszentmiklóson rendezték a Bo-
lyai Anyanyelvi Csapatverseny Jász-Nagykun-Szolnok és Békés 
megye régió díjkiosztóját. 

Eredményessége révén a Kis Bálint Általános Iskola is képvi-
seltethette magát a rangos eseményen. A nívós versenyen részt 
vettek az iskola ötödikes és a nyolcadikos diákjai. Ötödikese-
ink 12. helyezést értek el. A „Zsenipalánták” elnevezésű csapat 
tagjai: Almási Lili, Bartha Karina, Gál Bence és Ladányi Sára. A 
nyolcadikosok  bravúrosan szerepeltek: 2. helyezést értek el! A 
„Helyes(író) lányok” névsorban: Czikkely Hanga, Deli Csenge, Kis 
Kata és Uhrin Barbara. Gratulálunk a csapatoknak lelkes és ered-
ményes nyelvművelő munkájukhoz! 

Útjukat egyengette, segítette őket a felkészülésben: Forgács-
né Gyetvai Krisztina.

A Színfolt Mazsorett Csoport november 17-én ünnepelte 
fennállásának 18. évfordulóját. 

Ebből az alkalomból  az együttes gálaműsorral kedveske-
dett a szülőknek, hozzátartozóknak, támogatóknak. 

Az este nagyon jól sikerült, teltházas érdeklődés és vas-
taps kísérte a mazsorett táncosok bemutatóját. Stílusosan 
tizennyolc műsorszámot mutatottak be, összesen: négy kor-
csoportban táncoltak: a Minimazsorettek, a Százszorszépek, 
a Margaréták és Színfolt táncosai különböző stílusú zenére 
bottal, pomponnal, szalaggal és zászlóval varázsoltak parádés 
műsort a közönségnek.

A Színfolt Mazsorett csoport 18 éves
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„Életem nem függ többé vérem ritmusától,
És fáradt lépteim alól nem szökik el az út.
Körülölel az új idő, mely ott csillog a kihunyó szemekben,
És szívemben él.
És végleg beteljesül minden, s a gondolatokat betölti az öröm.”
(Karol Wojtyla: Új időkbe merülve)

- Részlet A Bennem Növekvő Ige c. műből 

Két képet őrzök II. János Pál pápáról. Két szívmelengető, szívszorító 
képet…

Az egyiket egy atyától kaptam, aki néhány évig itt szolgált, Gyo-
maendrődön. A másikat A szeretet zarándoka c. DVD-dobozban ta-
láltam.

Az elsőn, egy képeslapon, magyarországi látogatása alkalmával a 
Szentatya egy csecsemőt tart a kezében; míg a másodikon, egy plaká-
ton - mindent elnyelő feketeség előterében - fehér ruhás alakja már 
tolószékben…

Életteliség, erő, derű a pici gyermek ölelésében… elmúlás, erőtlen-
ség, megtört test a másikban, amikor - már betegen - egy felröppenő 
fehér galambot figyel…

Szívmelengető, szívszorító… vagy inkább szívmelengetően szívszo-
rító… ha van ilyen…

Ő volt az a pápa, akiről hívőnek - keresőnek – ateistának van (volt) 
valamilyen emlékképe, „kapcsolódási pontja”. Ha máshonnan nem, a 
híradásokból…

Népszerű volt a szó legnemesebb értelmében. Nagy hatású, törté-
nelmet formáló személyiség, aki hivatását, életét az emberek szolgálatá-
nak szentelte. Aki ma is Jelen van.

Egy különleges történet… különleges emberek… különleges felvé-
telek… különleges helyszínek… „a lengyel dokumentumfilm-gyártás 
legjelentősebb alkotása”… ezt ígéri az a dokumentumfilm, mely hat év-
vel a Szentatya halála után készült (2011), és amelyet ez év októberében 
mutattak be a magyar mozikban.

A fehér ruhás vándor filmkockáiban nyomon követjük ezt a kivé-
teles életutat… a krakkói évek után a pápaválasztástól (1978. október 
16.) 2005. április 2-án bekövetkezett haláláig. Élete állomásait, látoga-
tásokat, a merényletet ellene, hírességek vallomásait…

Népszerűségéről egy fiatal művész beszélt: „… azt hittem a fiatalok 
csak az énekesekért, színészekért lelkesednek…” A XIV. Dalai Láma 
(a tibetiek Nobel-díjas vallási vezetője): „Hisz tudtam, ott van az én 
pápám. Ő biztosan segít.” Lech Walessa (a Szolidaritás szakszervezeti 
vezetője, volt lengyel államfő): „A Szentatya nélkül nem tudtunk volna 
összefogni és legyőzni a kommunizmust.” Placido Domingo (spanyol 
operaénekes): „Mélységesen tudott azonosulni az emberekkel, ezért le-
hetett az egész emberiség pápája.” Ismert és kevésbé ismert politikusok, 
vallási vezetők nyilatkoztak róla: „A pápák, a pátriárkák emberek. Csak 
eszközök az isteni Gondviselés kezében.” A zsidó-keresztény párbeszéd-
ben „… közelebb hozta egymáshoz a két vallást, s ezt mély meggyőző-
déssel tette.”

Piero Marini bíboros, aki hosszú éveken keresztül volt közeli mun-
katársa, meghatódva foglalta össze II. János Pál pápaságának lényegét: 
„… szeretet. Szeretet az emberek iránt.”

S valóban a legmegejtőbbek éppen azok a képek, amelyek segítsé-
gével a hivatalos megnyilatkozásokon túl láthatunk… melyek ennek a 
felebaráti szeretetnek a tanúságtételei.

Amikor a mélyszegénységben, reménytelenségben élő, síró chilei 
bányászt átöleli… amikor az afrikai betegeket vonja magához… ami-
kor az áldásban részesülő kisgyermek lehúzza fejéről a pápai fejfedőt, 
és ahogyan a legnagyobb természetességgel azt visszahelyezi… ami-
kor a fiatalok kezét fogva „hullámzik” a tömeggel… amikor önfeledten 
mondja nekik a mikrofonba: „János Pál szeret benneteket! Ez az én üze-

A fehér ruhás Szeretet

netem!”… majd hoz-
záteszi „Finis!”, mire a 
tömeg hangos tetszés-
nyilvánítással felmo-
rajlik… amikor török 
merénylőjét, Mehmet 
Ali Agcát meglátogat-
ja börtönében, s nem 
a gyilkost és áldozatát 
látjuk, hanem két ösz-
szeboruló embert… a 
megbocsátás kegyelmi 
pillanataiban… Isten 
jelenlétében… ami-
kor halljuk imádkoz-
ni: „Küldd le hozzánk 
Szent Lelkedet, hogy 
megújítsa a Föld arcát, 
a mi földünk arcát.” 

De talán az a közeli filmkocka a legszebb, amelyiken a fehér ruhás 
vándor hófödte hegygerincen sapkáját levéve fordul a melengető Nap 
felé… a mosolygó Karol Wojtyla… a fehér ruhás Szeretet…

Karácsonyra készülődünk, a kis Jézus születését várjuk. Mi sem 
lehetne méltóbb, mint ebben a várakozásban Karol Wojtyla, a költő 
gondolatait idézni. 

A Bennem Növekvő Ige c. válogatott írásainak bevezetőjében ezt 
találjuk: „Verseit többször is el kell olvasnunk, figyelmesen és elmé-
lyedve (valahogy úgy, ahogy Dante mondta: aki meg akarja érteni őt, 
az üljön le a padkára és élesítse jól az eszét). Így működünk együtt a 
szerzővel Isten és ember kapcsolatának feltárásában, megismerésében 
és e kapcsolat tiszteletében a világegyetem, a Végtelen vonatkozásai 
felé. Wojtyla költészete kontemplatív, belsejét megvilágító fénye pedig 
misztikus eredetű. Amíg el nem mélyedünk benne, csak a küszöbön 
állunk. A szépség értelme – lényege: az, ami a szavak és formák mö-
gött van. Mindez valamiképpen mindig feltárja Isten és ember titkát, 
kapcsolatuk értelmét.”

Polányi Éva

Az Anya 
I.

A Megdicsőült Test első pillanata

Helyem elhomályosul az emlékezetben. De nem tűnik el 
a messzi utcák csöndje, a változatlan látóhatár, mint az üveg, 
mely megcsillan a szem tükrén a fényben és zafírban-
Mennyire közeli még a gyermeki szó, ahogy visszhangzik a csöndben:
„Mama – Mama”.
És felröppen megint lentről az utcáról, mint láthatatlan madár.
Visszatér messziről, a gondolatokban, a lét minden pillanatában
minduntalan kitágul az élet, magába gyűjtve a sosem tapasztalt lényeget.
Így szoros egységben az érzelmekkel, a gondolatokkal -
mint ahogy a vér lüktet
meg nem zavarva a nyugalmat –
életre kel a lélegzet ritmusára, együtt a gondolattal és a dallal.
Ez talán imádság, Fiam, ezek az egyszerű napok,
melyek elsuhannak és halkan visszatérnek
a szemem tükrében – és a vérben
terhüktől megszabadítva.

Ezek az egyszerű napok, Fiam – messze ragadva az utcáktól, 
ahol gyermeki hangodat rejti a csönd –
másként, a távolból, idézik föl a te szavad, 
amit valaha ajkad suttogott –
de lelkemben most is ugyanolyan gondolatokat ébreszt 
és épp oly őszintén beszél.

2. A Bennem Növekvő Ige

A gondolatok, hirtelen elszakadnak a fennhangon kimondott szavaktól,
az arcoktól, amelyeket beárnyékolnak a magas falak.
Színében elváltozik az emberi sors: ők a minap még
meghitten társalogtak –
visszhangzott bennük a távoli, mégis közeli változás
Szavaiktól elragadott az első csodálatos pillanat,

folytatás a 15. 
oldalon



VÁROSUNK 2012. december18

December
Karácsonyi gyümölcskernyér

20-20 dkg lisztet, margarint, porcukrot fél kávéskanál őrölt fahéjjal, fél kávéskanál 
őrölt szegfűszeggel, kevés sóval, egy zacskó vaníliás cukorral, fél zacskó 
sütőporral, két kanál rummal összekeverünk, beleütünk 4 tojást. 20-20 dkg 
áztatott mazsolát, aszalt gyümölcsöt, tört csokit lisztbe forgatunk és úgy keverjük 
bele a masszába. Kikent, kilisztezett őzgerinc formába töltjük és előmelegített 
sütőben 50 percig sütjük közepes tűzön. (A sütőt nem szabad nyitogatni!) 
Ha megreped, nem baj: úgyis megszórjuk porcukorral és olyan lesz mint egy 
hegyvonulat.

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

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

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

gyasztóládák, mosógépek, 
háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
szegek, csavarok, zárak, lakatok,
fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 
Tel.: (66) 386-909

Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz 
értékes ajándékot adunk!

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű 
felújítását, elképzelései szerint!

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az írásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

 - festés, mázolás, tapétázás
 - homlokzatszigetelés, hőszigetelő rendszerek
 - gipszkarton falak, álmennyezetek, előtétfalak, boltívek
 - rejtett világítások, gipszkarton díszítések, dobozolások
 - laminált parketta lerakása, parkettacsiszolás
 - fürdők, konyhák burkolása, kőműves munkák
 - tetőterek beépítése, szigetelése
 - nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
 - bontás, sitt elszállítás
 - vizes falak szigetelése
 - házak külső homlokzatának szigetelése, színezése
 - hidegburkolás (csempe, járólap, márvány, gránit lerakása,
 - ill. tégla lerakása)
 - melegburkolás (PVC, linóleum, szalagparketta, laminált 

parketta,
 - padlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektetése)
 - állványozás, állványok bérbeadása (gurulós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ • Telefon: 06/70/381-4227

Házhoz jön a fodrász!
Szeretettel várom minden kedves régi és új

vendégemet teljes körű női-, férfi  és
gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

Látkóczkiné Erdős Magdolna
GYOMAENDRÕD, KULICH GY. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

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

BÁN JÓZSEF, aki Endrődön élt, nov-
ember 20-án hosszú, súlyos betegség után 
58 évesen – nagy küzdelem után – vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Gyászolja: szere-
tő családja, akik örökké emlékeznek rá.

KURILLA ISTVÁNNÉ TÍMÁR HER-
MINA, aki Endrődön élt, november 16-án 
hosszú betegség után 81 évesen elhunyt. 
Gyászolják: férje, leánya, unokái és a roko-
nok

TÍMÁR ISTVÁN, aki Gyomán élt, nov-
ember 23-án súlyos, hosszú betegség után, 
de mégis váratlanul 81 évesen elhunyt. 
Gyászolják: családja 

TÍMÁR ISTVÁNNÉ IVÁNYI ILONA, 
aki Hunyán lakott, november 11-én 93 
éves korában váratlanul visszaadta lelkét 
Teremtőjének. 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

Emlékek Szabó Imréről, Endrőd és 
Gyoma egykori híres fényképészéről 
és családjáról
1. Bal oldali kép: Szabó Imre és Elemér fia Velencében
2. Jobb oldali kép: Szabó Imre portréja

3. Jobb alsó kép: Szabó Elemér, a fényképész fia. A két 
gyermek egy és ugyanaz, itt egy fényképésztrükköt 
láthatunk.

Beküldő: Uhrin Frigyesné, Hunya

Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás szerint eltemetett halottakról 40 
évre visszamenőleg, név szerint megemléke-
zünk halálozási évfordulójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló család, 
egy éven belül havonta, egy éven túl évente 
szentmisét ajánlana fel elhunyt szeretteikért.

Fényképalbum
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Kedves vásárlóim!
Téli ajánlataim:

• adventi gyertyák, díszgyertyák
• kandallók, szeneskályhák, füstcsövek
• műanyaghordók, demizsonok, műa. 

kannák
• őszi műtrágyák, lemosó vegyszerek
• virágföldek, virágtápok, műa. cserepek
• fóliák,takaróponyvák,műa. zsákok
• kéziszerszámok, szegek, csavarok
• munkaruhák, munkavédelmi bakkancsok
• védőkesztyűk, gumicsizmák, esőruhák
• silicon tömítések, púrhabok, ragasztók
• izzók, elemek, zárak, lakatok
• viaszosvásznak, fürdőszobaszőnyegek
• szőnyegek 2x3m, futószőnyegek
• konyhai eszközök, üstök, üstházak
• alu létrák, ruhaszárítók, vasalóállványok
• kutya-macska eledelek, madáreledelek

Várom vásárlóimat!
Boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres 

újesztendőt kívánok minden kedves 
vásárlómnak.

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Endrődi Szent Imre búcsú - november 3.

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


