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„Nem kívánok senkinek se 
különösebben nagy dolgot. 
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog. 
Érje el, ki mit szeretne, 
s ha elérte, többre vágyjon, 
s megint többre. Tiszta szívből 
ezt kívánom.”

Kányádi Sándor

Tisztelt Gyomaendrődiek!
Kedves Barátaim!

Ismét véget ért egy esztendő. Ilyen-
kor a karácsony bűvöletében visszagon-
dolunk milyen is volt, hol hibáztunk és 
hol tehetjük felelőssé a körülményeket. 
Jó ilyenkor a családi, baráti közösség 
melegében értékelni az elmúltat és gon-
dolni a jövendőre.

Városunk életében sok minden tör-
tént. Túl van az első esztendőn a képvi-
selő-testület. A gazdasági nehézségek 
ellenére fejlődött településünk, és nem 
kellett a működési célokra sem hitelt fel-
venni. Sikeresen teljesítettek intézmé-
nyeink, és sok szép városi rendezvényen 
szórakozhattunk együtt. Biztos, hogy ka-
rácsonykor több családi összejövetelen 
végignézték az év közben készült képe-
ket. Ki hogyan főzött a Bogrács Napján, 
vagy az unoka óvodás, iskolás ballagása 
miként sikerült. Természetesen kinek-ki-
nek mekkora az albuma, mert a Sajt- és 
Túrófesztiváltól az adventi gyertyagyúj-
tásokig sok programon lehettek együtt 
a közösségek. 

Itt szeretném megköszönni mindazt 
a munkát, amit ki-ki a városért tett hiva-
tásból, kötelességből, vagy mert csak 
szeret tenni az emberekért.

A múlt értékelése után igyekezni kell, 

mert jő a jövő, az új esztendő. Sok-sok 
fogadalom születik ilyenkor, de azért a 
jól átgondolt terveknek van túlélése, 
hogy valók legyenek. Nem lesz köny-
nyű az elkövetkező esztendő, ezért én a 
szeretetről és az összefogásról szólnék, 
amely minden egyént és közösséget túl-
segít a bajokon. 

Bízom benne, hogy sikeresek lesznek 
a pályázataink, és a nagy közigazgatási 
átszervezést is előnyünkre fordíthatjuk. 

Sikeresek lehetünk, ha fi gyelünk 
egymásra, és előnyeink sohasem más 
közösség vagy település hátrányát szol-
gálja.

Minden Gyomaendrődi gondolja 
végig, hogyan lehetne jobbá, szebbé és 
mindinkább otthonunkká tenni váro-
sunkat. 

Ennek szellemében kívánok
sikerekben gazdag, Istentől megál-

dott Boldog Új Esztendőt!
Várfi  András

A tartalomból:

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Gyomai és endrődi adventi gyertyagyújtás - 20. oldal

IN MEMORIAM: Ambrózi Lászlóné - 4. oldal 

Rendezvénynaptár - 2. oldal

Adományozás - 13. oldal

Várfi  András polgármester
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Eladó
 - Ridegvároson 2 föld: 0,1367 HA és 0,732 HA
 - szőlőprés, boroshordók, traktor pótkocsi

Érdeklődni lehet az endrődi plébánián: 
Gyomaendrőd, Fő út 1. Tel.: 20/9457-843 vagy 66/283-940

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYMEGBÍZOTT 
KARÁCSONYI AJÁNDÉKA  10 ISKOLÁNAK

Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja (a Kossuth Könyvkiadó felajánlása alapján) rangos, 
iskolánként 50 kötetből álló Jókai-könyvsorozatot adományo-
zott 10, hátrányos helyzetű településen működő, Békés megyei 
közoktatási intézménynek, iskolai könyvtáruk gyarapítására. 

A kormányhivatal oktatási főosztályának vezetői, dolgozói 
a karácsonyi ünnepek előtt Bucsára, Dobozra, Dombegyházra, 
Füzesgyarmatra, Gesztre, Gyomaendrődre, Kaszaperre, Kun-
ágotára, Nagybánhegyesre és Tótkomlósra személyesen juttat-
ták el az összesen 500 kötetből álló irodalmi műveket az érintett 
oktatási intézmények részére. 

Az iskolák örömmel fogadták a karácsonyi adományt, amit 
az iskolaigazgatók vettek át. Több helyszínen kisebb, év végi ka-
rácsonyi ünnepség keretében fogadták az ajándékot, ahol a tan-
testület és a diákképviselet mellett több településen a település 
vezetése (alpolgármester, polgármester) is részt vett az esemé-
nyen. Az alkalmat a házigazdák arra is felhasználták, hogy egy 
rögtönzött „kerekasztal-beszélgetésben” előzetesen tájékozódja-
nak a már elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvény iskolafenn-
tartásra vonatkozó jövőbeni változásairól.

A szeretet ünnepe előtt ezt a kormányhivatali ajándékot az 
érintett települések, iskolák köszönettel fogadták, s partneri 
gesztusnak tekintették.

Dobozon Tóth Imre, az oktatási főosztály vezetője adta át Erdős Norbert 
kormánymegbízott nevében a karácsonyi könyvadományt

Hálából a Szűzanya tiszteletére egy új Mária lobogót adomá-
nyozott az endrődi templomnak Szakálos Tibor és neje. A lo-
bogót december 8-án Szeplőtelen Fogantatás ünnepén szentelte 
meg Iványi László plébános.

Köszönjük az ajándékot!

2012. január-februári rendezvények - Gyomaendrődön és környékén

Dátum
2012.

Megnevezés Helyszín Szervező(k)

  I.  04;
18-20 óra

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

                         06-66-283-
524

00I. 14.
14 óra

Háromkirály járás Tájház Endrőd Dr. Szonda István

  II.  01;
18-20 óra

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

                          06-66-283-
524

  II. 12;
06-12 óra

Országos Állat és Kirakodóvásár Endrőd, Vásár tér

A programokban esetlegesen bekövetkező változásokért felelősséget nem vállalunk. Szerkesztőség 

Advent 4. vasárnapján koncert volt a gyomai Jézus Szíve templom-
ban. Közreműködött többek között a Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórusa és a helyi zenei iskola növendékei, tanárai.

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

December 22-én ültek össze a Kistérségi Társulás Képviselő-testü-
letei közös döntéshozatal végett a Polgármesteri Hivatal Nagytermé-
ben, majd ezután Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének ülésére 
is sor került.

Az együttes ülés napirendi pontjai:

 - A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szoci-
ális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 
2011. évi költségvetésének módosítása

 - A Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai beszámolója 2011. 
évben végzett tevékenységéről

 - Pályázat benyújtása a DAOP-4.1.3./A-11jelű pályázati felhívásra 
a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése érdeké-
ben

 - Idősek otthona fejlesztése
 - Az Intézményi társulás 2012. évi munkatervének elfogadása

A fenti napirendi pontok az együttes ülésen elfogadásra kerültek.

Az év utolsó testületi ülésén Várfi  András polgármester beszámolt 
településünk decemberi rendezvényeiről. 

Megtudhattuk, hogy 2011-ben is volt lehetőség összegyűlni váro-
sunk főterén adventi gyertyagyújtásra, ahol minden vasárnap más-más 
intézmény adta a műsort. Ünnepi hangulatban került megszervezésre 
az „Idősek Karácsonya,” a Városi Gondozási Központ kezdeményezé-
sére, a Szaloncukor Kupa sportrendezvény, melyen részt vettek Nagy-
enyed testvérváros küldöttei is. Minden érdeklődőt szeretettel várt 
Tímár Jánosné, valamint a Dreher söröző és étterem munkatársai a Ka-
tona József Művelődési Központban, ahol harmadik alkalommal szer-
vezték meg a „Mindenki Karácsonya” elnevezésű forgatagot. 2400 adag 
gulyást mértek ki, és amíg főtt a fi nom ebéd, a színpadon karácsonyi 
énekek, versek hangzottak el. Fellépett a Komédiás Kör, a Körösmenti 
Táncegyüttes és a Suttyomba zenekar is.

Az idei ünnepvárás alatt a Gyomai Jézus Szíve Katolikus Templom 
adott helyt a Zenebarátok Kamarakórus koncertjének, de ezen kívül 
szerveztek ünnepségeket óvodáinkban, iskoláinkban, a Gondozási 
Központ intézményeiben, műsorral készültek az Esélyklub tagjai és a 
Művészeti Iskola tanulói is. 

December hónapban került megrendezésre a Tisza Kálmán Köz-
oktatási Intézmény és a Kner Imre Gimnázium szalagavató ünnepsége.

Az igen változatos és igényes rendezvények közül így biztosan min-
denki megtalálta a számára legértékesebb, legszívhezszólóbb eseményt.

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz –elvezetési szolgáltatás 
díjainak megállapítása

A Képviselő-testület novemberben tárgyalta első fordulóban az 
előterjesztést, mely szerint a Pénzügyi Gazdasági Turisztikai Ellenőrző 
és Közbeszerzési Bizottság javaslatát elfogadva a díjtételekbe 40 Ft/m3 
többlet bérleti díj beépítéséről döntött.

MEGNEVEZÉS 2011. évi díj 2012. évi díj
Alapdíj vízmérő méretével
13-20 mm lakossági 520 Ft/db/hó 520 Ft/db/hó
                 Nem lakossági 787 Ft/db/hó 787 Ft/db/hó
25-40 mm 5.560 Ft/db/hó 5.560 Ft/db/hó
50-80 mm 16.210 Ft/db/hó 16.210 Ft/db/hó
100-200 mm 26.400 Ft/db/hó 26.400 Ft/db/hó
Ivóvíz díj
Hatósági 296,40 Ft/m3 316.80 Ft/m3

Önkormányzati 250,40 Ft/m3 267.10 Ft/m3

Lakossági 177.60 Ft/m3 191.00 Ft/m3

Csatorna díj
Hatósági 452,50 Ft/m3 531.70 Ft/m3

Önkormányzati 415.60 Ft/m3 491.50 Ft/m3

lakossági 314,00 Ft/m3 395.00 Ft/m3

(ÁFA nélküli díjak)
A szippantott szennyvíz befogadási díja a hatósági díj másfélszere-

se: 797.60 Ft/m3

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A Képviselő-testület a novemberi ülésén első fordulóban tárgyalta 
a lakossági hulladékszállítás közszolgáltatás díjának 2012. évi megál-
lapítását. Több bizottság is foglakozott az emelés mértékével, és úgy 
döntött, hogy 4.2 %-al javasolja megemelni azt. A Képviselő-testület 
elfogadta a bizottságok javaslatát, és a módosítást az előterjesztésnek 
megfelelően szavazta meg.

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

A gyomaendrődi köztemetőket üzemeltető Gyomaszolg Ipari Park 
Kft . is megküldte a 2012. évi szolgáltatási díj emeléséről a javaslatát, 
melyet 5%-ban határozott meg. A Városfenntartó, Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottság viszont az infl ációt fi gyelembe vevő, azaz 
4,2%-os emelést javasolt. 

Egyúttal tájékoztatta a Képviselő-testületet, és kérte annak jóváha-
gyását, hogy a jövőben a szolgáltatások egy részét (pl. szállítás, sírhely-
nyitás, visszahantolás, berendezéssel kapcsolatos szórás, hűtés, stb.) 
feladatok ellátását kizárólagosan saját személyzetével végezhesse el.

A Képviselő-testület helyt adott az előterjesztésnek.

Lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

A jelenleg érvényben lévő lakbérek sajnos nem nyújtanak elegen-
dő fedezetet a lakások felújítására, állagmegóvására, így 2012. május 
1. napjától lakbéremelést kell végrehajtani. A tárgyalás első fordulóján 
meghatározásra került a lakbér mértéke, amelynek alapja a komfort-
fokozat lett.

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

Ezen kívül a lakásvagyon megóvása érdekében az alábbi intézkedé-
sek kerülnek végrehajtásra:

 - További ütemezett lakbéremelés
 - Az egyes felújítások előtt vizsgálni szükséges a lakás műszaki ál-

lapotát, illetve a felújítás költséghatékonyságát
 - A lakások lelakottságának elkerülése érdekében szigorú ellenőr-

zés bevezetése, illetve a bérleti jogviszony azonnali felmondása 
szükség esetén

 - A bérlők szociális és anyagi helyzetének vizsgálata

Menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb dí-
járól szóló önkormányzati rendelet módosítása

A novemberi ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a menetrend 
szerinti helyi autóbusz közlekedésről szóló előterjesztést. 

A menetrend-változás akkor elfogadásra került, de a vonaljegyek 
árában és az önkormányzati támogatás összegében nem született meg-
állapodás a Mobilbusz Közlekedési Kft . és az önkormányzat között. 
Ennek oka, hogy képviselői indítványra egy útvonal változás tervét is 
bekérte a Képviselő-testület, mely szerint a ridegvárosi megálló is be-
építésre kerülhetne a helyi közlekedés vérkeringésébe. 

Két bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és a lehetséges alternatí-
vák közül az alábbit fogadta el többséggel a testület:

A B
1 Teljes árú havi bérlet 3000 Ft
2 Kedvezményes havi bérlet 600 Ft
3 vonaljegy 200 Ft

Ezen kívül nem támogatja a ridegvárosi településrész bevonását a 
helyi közlekedésbe, de a hétvégi autóbuszjáratok üzemeltetését tovább-
ra is biztosítani kívánja.

Dr. Frankó Károly háziorvos bejelentése

Dr Frankó Károly 2011 novemberében írásban jelezte az önkor-
mányzatnak, hogy 2012. július 1. napjától háziorvosi tevékenységét 
megszünteti nyugdíjba vonulása miatt. A helyettesítéssel kapcsolatos 
elképzeléséről Dr. Frankó Károly tájékoztatta a Képviselő-testületet, 
melyet az tudomásul vett.

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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Ambrózi Lászlóné Varjú Erzsébet
(1938-2011)

Ambrózi Lászlóné 
Varjú Erzsébet született 
1938. június 5-én End-
rődön.

Édesapja cipész volt, 
édesanyja a háztartást 
vezette. Édesapját 4 
évesen veszítette el a 
háborúban. Nagyszü-
leivel nagyon sok időt 
töltött, mivel édesanyja 
munkát vállalt. A nyol-
cadik osztály elvégzése 
után már neki is dolgoz-
nia kellett. 

1956. október 21-én 
házasságot kötött Ambrózi Lászlóval, ekkor került ki Csejtre, 
ahol 3 évig földműveléssel foglalkoztak. Megszületett fiuk 
László, akit a tanyavilágot otthagyva Endrődön a szülői ház-
ban neveltek. Férje vidéken talált munkát, keveset tudott az 
itthoni feladatokban részt venni, így reá hárult a mindennapi 
gondok megoldása is, az ENCI-ben végzett munka mellett. 
Amikor megszületett leányuk Erzsébet, férje otthagyva a 
vidéki munkát, ő is az 
ENCI-ben dolgozott 
tovább.

23 éves fia elveszí-
tése után vigasztaló-
dást az aktív egyházi 
életben való részvétel, 
és a család összetartá-
sa jelentette számára.

Fiatal leánykora óta 
tartó betegsége miatt 
idő előtt nyugdíjaz-
ták. Ideje nagy részét 
édesanyja évekig való 
gondozásával, és a 3 
unokájával töltötte, 
akikért mindent meg-
tett.

Az igazán boldog 
nyugdíjas évekből ke-

vés jutott neki, de napjait mindig tartalmasan töltötte. A sors 
hamar közbe szólt, férje súlyos beteg lett, így következett 
megint a másról való önzetlen gondoskodás. Férje halála 
után, csak a leányának és családjának élt.

Rövid ideig tudta élvezni az önmagával való törődést, 
az utolsó „igazi” nyarát szeretteinek fokozott odafigyelése 
tudta feledhetetlenné tenni. Egyre gyakrabban és egyre több 
időt töltött kórházban. Hosszan tartó, súlyos betegségét tü-
relemmel és méltósággal viselte, leánya kitartó támogatá-
sával.

Életében mindenkihez volt egy jó szava, aki hozzá fordult 
önzetlenül segített, így emléke halála után is sok szívben él.

„Mindenki lehet nagy ember... mert bárki képes máso-
kat szolgálni. A szolgálathoz nem kell egyetemi végzettség, 
csak hálatelt szív kell hozzá, szeretettől áthatott lélek.” 

„Istenem, segíts mindazokon a szíveken, 
amelyeket nekem adtál,

és add meg nekik mindazt a jót, amit én nem 
tudtam nekik megadni. Amen.”

A Szeged-Csanádi Egyházmegye a föltámadás 
reményében tudatja, hogy

Sófalvy Márton
  c. esperes, nyugalmazott plébános

életének 98., papságának 70. évében 
2011. december 22-én

szentségekkel megerősítve, visszaadta 
lelkét Teremtőjének.

Paptestvérünk 1914. november 7-én Szol-
nokon született. Teológiai tanulmányait 
1937-42 Nagyváradon végezte. 1942. áp-
rilis 2-án Nagyváradon szentelték pappá. 

Segédlelkész 1942-től 1943-ig Endrődön, 
1943-tól 1944-ig Csorváson. 
Lelkész 1944-től 1946-ig Pusztacsaládon. 
Segédlelkész 1946-tól 1948-ig Debrecenben. 
Gimnázium hittanár 1948-tól 1952-ig Békéscsabán,
1952-től 1953-ig Debrecen.

 Segédlelkész 1953-tól 1956-ig Gyulán. 
Plébániai kormányzó 1956-tól 1957-ig Gyulán.

 Segédlelkész 1957-tól 1963-ig Szarvason.
Plébános 1963-tól 1967-ig Szentetornyán, 
1967-től 1980-ig Csorváson, 
1980-tól 1992-ig Tótkomlóson. 
Nyugállományban 1992-től Békéscsaba, Újkígyós. 
C. esperes 1967-től.

Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét a békéscsabai Páduai 
Szent Antal társszékesegyházban 2012. január 9-én 10 órakor 
mutatjuk be.  Ezt követően a Szarvasi úti temetőben helyezzük 
végső nyugalomra 11.30-kor.

Jézusomnak Szívén megnyugodni jó.
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A Tisza Kálmán 
Közoktatási 

Intézmény hírei
Gyomaendrődi Oktatási Egység

Őszi Labdarúgó Kupa  

2011. november 25- én pénteken ke-
rült megrendezésre az „Őszi” Kupa elneve-
zésű fi ú labdarúgó kupa. 

A rendezvény sporttalálkozó a részt 
vett iskolák tanulói, valamint az iskolák vezetői, oktatási egység veze-
tői, kísérőtanárok számára. A tanulók 9 órától egészen 16 óráig rúgták a 
„bőrt”, melynek az eredményei a következők lettek: 

I. helyezett: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény- 
Orosháza

II.  helyezett: Szeged-Móravárosi Szakközép és Szakiskola
III.  helyezett: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény -
  Békés
IV. helyezett: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény -
  Gyomaendrőd
V. helyezett: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény - 
  Dévaványa
VI.  helyezett: Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és
  Kollégiuma - Kiskunhalas
Különdíjasok: Gulyás Richárd (Orosháza) – Legjobb mezőnyjátékos
                           Csák János (Gyomaendrőd) – Legjobb kapus
                           Panyík Flórián ( Dévaványa) – Gólkirály 

Szalagavató

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi 
Oktatási Egysége 2011. december 2-án rendezte meg hagyományos Sza-
lagavató Ünnepségét a városi Varga Lajos Sportcsarnokban. 

Az idei tanévben öt osztály, összesen 133 végzős diák számára tűzték 
fel osztályfőnökeik a zöld szalagokat.

Az ünnepélyes szalagtűzést a végzős osztályok táncai követték, a 
vendégek angol keringőt, disco táncot és bécsi keringőt láthattak tőlük. 
A rendezvényt a végzős tanulók és szüleik közös tánca zárta.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Farkas Zoltán, a Békés Me-
gyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, Várfi  András, Gyoma-
endrőd város polgármestere, a képviselő-testület tagjai, valamint a társ-
intézmények és szakmai gyakorlóhelyek vezetői, képviselői.

„Itt van a szép Karácsony…”

Az idei naptári év utolsó tanítási napjai az adventi, karácsonyi hangu-
lat jegyében teltek mindenhol. 

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyomaendrődi oktatási egy-
ségében a december eleji Mikulás-meglepetések meghozták a tanulók 
és pedagógusok ajándékozási kedvét is. A Diákönkormányzat képviselő-
inek és patronáló tanárának, Varjúné Kovács Edit tanárnőnek köszönhe-
tően december 6-án délelőtt a Mikulás és két szép Krampusz kísérői ellá-
togattak az intézmény minden telephelyére, hogy köszöntsék a diákokat 
és jelképes ajándékkal kedveskedjenek. 

Nem várt nagy számban csatlakozunk a KÖRF karácsony ajándék-
gyűjtési akcióhoz, kimutatva  az egymásra odafi gyelésünket, az egymás 
iránti segítőkészségünket.

A december 15-i kollégiumi vacsora is ünnepibbre sikeredett, mint 
egy átlagos esti étkezés. A nevelőtanárok szervezésében és a konyhai 
dolgozók segítségével minden kollégista karácsonyi díszbe öltöztetett 
környezetben, kis műsor és zene kíséretében fogyaszthatta el a méltán 
ünnepi menünek nevezhető vacsorát.

A naptári év utolsó tanórái szintén karácsonyi hangulatban teltek 
el minden diák és pedagógus számára. A Diákönkormányzat szervezé-
sében szívhez szóló műsorszámokkal kívánhattunk egymásnak áldott, 
békés karácsonyt és megértésben, békességben, sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt.

3-4. kép: Szalagavató

1-2. kép: Őszi  kupa
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A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

HITTAN FELNŐTTEKNEK VII.
A hét szentség: 

6. Az Egyházi Rend szentsége

Mi az Egyházi Rend szentsége?

Az a szentség, mely által a Krisztustól apostolaira bízott küldetés foly-
tatódik az Egyházban az idők végezetéig.

Miért nevezzük az Egyházi Rend szentségének?

Az Egyházi Rend egyházi testületet jelent, melynek egy különleges 
konszekrálás (ordinatio) által válik tagjává valaki. E szentelés a Szentlélek 
különleges ajándéka által szent hatalom gyakorlását teszi lehetővé Krisz-
tus nevében és az Ő tekintélyével Isten népe szolgálatára.

Mi a helye az Egyházi Rend szentségének az üdvösség isteni tervében?

E szentség előképei az Ószövetségben a Leviták szolgálata, Áron pap-
sága és a hetven „Vén” (Szám 11,25) intézménye. Ezek az előképek Jézus 
Krisztusban teljesedtek be, aki keresztáldozatával „az egyetlen közvetítő 
Isten és az emberek között” (1Tim 2,5), „a Melkizedek rendje szerinti főpap” 
(Zsid 5,10). Krisztus egyetlen papságát jeleníti meg a szolgálati papság.

„Egyedül Krisztus az igazi pap, a többiek az Ő szolgái.” (Aquinói Szent Tamás)

Hány fokozata van az Egyházi Rend szentségének?

Három fokozata van, melyek az Egyház organikus szervezetében sem-
mi mással nem helyettesíthetők: a püspökség, a papság és a diakonátus.

Mi a püspökszentelés hatása?

A püspökszentelés az Egyházi Rend szentségének teljességét adja, a 
püspököt az apostolok törvényes utódává teszi, beiktatja a püspöki kol-
légiumba, az összes Egyházak gondjának részesévé teszi a pápával és a 
többi püspökkel együtt, és fölruházza a tanítás, a megszentelés és a kor-
mányzás hivatalával.

Mi a püspök hivatala a rá bízott részegyházban?

A püspök, akire rábízatott egy részegyház, ezen egyház egységének 
látható elve és alapja, és benne Krisztus helyetteseként a saját papjai és 
diakónusai segítségével tölti be a pásztori hivatalt.

Mi a papszentelés hatása?

A Lélek kenete a papot eltörölhetetlen lelki karakterrel jelöli meg, 
Krisztushoz teszi hasonlóvá és képessé teszi arra, hogy Krisztusnak, a Fő-
nek nevében cselekedjen. Mint a püspöki rend munkatársa arra szentel-
tetett, hogy hirdesse az evangéliumot, ünnepelje az istentiszteletet, első-
sorban az Eucharisztiát, melyből szolgálata erejét meríti, s hogy a hívők 
pásztora legyen.

Hogyan végzi a pap sajátos szolgálatát?

Bár egyetemes küldetésre szentelték, küldetését a pap egy meghatá-

rozott részegyházban végzi, szentségi testvériségben a többi papokkal, 
akik a „presbitériumot alkotják”, és akik a püspökkel közösségben és tőle 
függően viselik a részegyház felelősségét.

Mi a diakónusszentelés hatása?

A diakónust, aki Krisztushoz, mindenki szolgájához hasonló, arra 
szentelik, hogy az Egyházat szolgálja. Szolgálatát saját püspökének te-
kintélye alatt végzi az Ige, az istentisztelet, a lelkipásztori irányítás és a 
szeretet szolgálatában.

Hogyan történik az Egyházi Rend szentségének kiszolgáltatása?

Az Egyházi Rend szentségének mindhárom fokozatát a püspök a 
szentelendő fejére tett kezével, kézrátétellel szolgáltatja ki, és elmondja az 
ünnepélyes konszekráló imát. Ezzel az imával a püspök Istentől a Szent-
lélek különleges kiáradását és ajándékait kéri a szentelendőre a szolgá-
lathoz.

Ki szolgáltathatja ki ezt a szentséget?

Az Egyházi Rend szentségének három fokozatát csak érvényesen 
szentelt püspökök, mint apostolutódok szolgáltathatják ki.

Ki veheti föl ezt a szentséget?

Érvényesen csak megkeresztelt férfi  veheti föl: az Egyház önmagára 
vonatkozóan elismeri, hogy magának az Úrnak ez a választása kötelezi őt. 
Senki nem igényelheti az Egyházi Rend szentségének fölvételét, hanem 
mindenkit az egyházi tekintélynek kell alkalmasnak találnia a szentelésre.

Kötelező-e a cölibátus az ordinálandók számára?

A püspökséghez mindig követelmény a cölibátus. A papságra a latin 
egyházban rendes körülmények között olyan cölebsz hívő férfi akat vá-
lasztanak, akik meg akarják tartani a cölibátust „a mennyek országáért” 
(Mt 19,12); a keleti egyházakban a papszentelés után nem megengedett 
a házasodás. Az állandó diakonátust házas férfi ak is fölvehetik.

Melyek az Egyházi Rend szentségének hatásai?

Ez a szentség a Szentlélek különleges kiáradását ajándékozza, mely 
a fölszenteltet – a szentség fokozatának megfelelően – hasonlóvá teszi 
Krisztushoz hármas, papi, prófétai és királyi tevékenységében. A szentelés 
eltörölhetetlen lelki karaktert ad: ezért nem ismételhető és nem adható 
megszabott időre.

Kinek a tekintélyével végzik a papok a szolgálatukat?

A fölszentelt papok szent szolgálatuk végzése közben nem a saját 
tekintélyükkel, nem is a közösség parancsára vagy megbízásából beszél-
nek és tevékenykednek, hanem Krisztusnak, a Főnek személyében és az 
Egyház nevében. Emiatt a szolgálati papság lényegileg és nemcsak foko-
zatilag különbözik a hívők általános papságától. A szolgálati papságot 
Krisztus az általános papság szolgálatára rendelte.

JANUÁRI MISEREND
Endrőd

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

Szent Gellért Iskola kápolnájában
január 8-án és 22-én vasárnap fél 12-kor

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor

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

Gyoma
Vasárnap és ünnepnap 10:30-kor, hétfő-kedd: 7:00-kor, szerda-

péntek-szombat: 17:00-kor. Elsővasárnap 9.45-kor szentségimádás

JANUÁRI ÜNNEPEK
  1. vasárnap:  Szűz Mária, Isten Anyja, ÚJÉV
  2. hétfő:  Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
  3. kedd:  Jézus szent neve
  7. szombat:  Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
  8. vasárnap:  Urunk megjelenése (VÍZKERESZT)
  9. hétfő:  Urunk  megkeresztelkedése
13. péntek:  Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító
15. vasárnap:  Évközi 2. vasárnap
17. kedd:  Szent Antal apát
18. szerda:  Árpád-házi Szent Margit
20. péntek:  Boldog Özséb áldozópap
21. szombat:  Szent Ágnes szűz, vértanú
22. vasárnap:  Évközi 3. vasárnap
24. kedd:  Szalézi Szent Ferenc püspök
25. szerda:  Szent Pál apostol megtérése
26. csütörtök:  Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök
27. péntek:  Merici Szent Angéla szűz
28. szombat:  Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
29. vasárnap:  Évközi 4. vasárnap
31: kedd:  Bosco Szent János áldozópap
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Hírek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodából
Iskolánk is meggyújtotta a maga kis 

karácsonyi fényeit a 2011-es év utolsó taní-
tási napján. Hosszas készülődés, szervezés 
és rengeteg próba után adhattuk át kará-
csonyváró műsorunkat az érdeklődőknek. Ez 

évben is meghitt, bensőséges és színes lett a délután. A gyerekek – elsős-
től felsősig - kedves téli jelenettel nyitották meg az ünnepséget, amit egy 
vidám tánc követett. A színpadon életre kelt Gerda, Kay és a Hókirálynő, 
megelevenedtek Lev Tolsztoj Panov apójának szereplői is. A karácsonyváró 
műsor elmaradhatatlan része volt a betlehemes, amely Jézus Krisztus szü-
letésének történetét mondja el a Bibliából. Mária, József, a pásztorok és a 
napkeleti bölcsek mind-mind tanúi voltak annak, hogy Isten a legnagyobb 
ajándékát adta a világnak egyszülött Fia személyében. Mi is igyekeztünk 
tanúi és hirdetői lenni ennek az eseménynek, így kívánva mindenkinek ál-
dott, békés ünnepeket.

Gyermekeink a Duna TV-ben - December 15-én, csütörtökön a Duna 
TV stábja iskolánkba látogatott. Iványi László tb. kanonok kiemelte a pász-
torélet és a vallás kapcsolatát, majd sor került a 3. és 4. osztályosok kará-
csonyi betlehemes játékának felvételére, melyet december 24-én reggel 
5.15-kor tűzött műsorra a Duna TV. 

Molnárné Majoros Katalin 3. osztály osztályfőnöke
Mészárosné Kiss Katalin 4. osztály osztályfőnöke

Az öröm vasárnapján

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig 
legnagyobb a szeretet.” (Pál apostol)

A december titkokkal teli hónap. Karácsonyra várva nagyobb fi gyelmet 
fordítunk családtagjainkra, szüleinkre, barátainkra, társainkra. Ajándékokat 
készítünk, szeretetünket több módon is ki szeretnénk fejezni. A várakozás 
négy hetében jobbak, fi gyelmesebbek, segítőkészebbek vagyunk. Így ké-
szülünk a Kisjézus születésére. 

Advent harmadik vasárnapján városunk koszorújánál iskolánk adott 
ünnepi műsort, melynek középpontjában a szeretet állt. Az a szeretet, mely 
félreértett, félreismert szavunk, pedig a legismertebb és a legfontosabb. 
Az a szeretet, melynek megértésétől függ ember és közösség sorsa, mely 
„mozgat Napot és Csillagokat”. Az a szeretet, mely egy fi lozófus-pszicholó-
gus megfogalmazása szerint nem egy érzés, de magatartás, a jellem beállí-
tottsága a világ egészéhez. 

Diákjaink Pál apostol örökérvényű himnuszát mondták el, valamint eh-
hez kapcsolódó bibliai igékkel emlékeztettek a jézusi isten- és embersze-
retetre. Énekkarunk egy másik országról énekelt, majd Túri Kis István atya, 
a gyomai Jézus Szíve Templom plébánosa mondta el adventi gondolatait. 
A harmadik gyertyát Kondorné Timár Erzsébet igazgatóhelyettes-asszony 
gyújtotta meg. A szervezők fi nom teával, a beszélgetés lehetőségével kí-
nálták a jelenlévőket.

Az ünnepi decemberi együttlét valóban elhozta a közénk és a jelenlé-
vők közé a várakozás meghitt, örömteli pillanatait.

A Varga Tamás Matematikaverseny első fordulóján továbbküldhető 
dolgozatot írt két tanuló: 

Rajnavölgyi Gergő 8./b     Felkészítője: Cseh Jánosné
Hajdu Tímea 7.                     Felkészítője: Maráz Alíz

Mikulás ünnepség Hunyán - Óvodánkba december 6-án délelőtt 
érkezett a Mikulás. A gyerekek - a meghívott vendégek és a szülők társa-
ságában- vidám kis műsorral köszöntötték. Az ünnepség is része az advent 
időszakának. Megelőzte a barkácsdélután, amikor a szülőkkel közösen 
adventi díszeket, koszorúkat készítettünk. A bevételből az ünnepi készülő-
dést, apró ajándékok költségeit fedezzük.

Az iskolásoknál december 10-én, szombaton volt a Mikulás ünnepség, 
ami kézműves foglalkozással kezdődött. Az érdeklődők karácsonyi asztal-
díszeket, függőket, ablak- és ajtódíszeket készíthettek, valamint gyöngy-
vasalás is volt.

A Mikulás a templomba az esti szentmisén az adventi gyertyagyújtás-
kor érkezett meg, s a gyerekek vidám körében sétált át a kis iskolánkba, 
ahol ajándékot osztott. A gyerekek énekkel, verssel, rajzzal köszönték meg 
a Mikulás jóságát.

Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a felnőtteknek, akik segítet-
tek a Mikulás délután megrendezésében, valamint azoknak, akik a tombo-
latárgyak behozásával és tombolák vásárlásával anyagilag is támogatták a 
Hunyán tanuló alsós gyermekek tervezett év végi kirándulását. Külön sze-
retnénk megköszönni a nagyértékű tombolatárgyak felajánlását Dohányos 
Frigyesnek és családjának, és Petényi Szilárdné polgármester asszonynak.

December 24-én karácsony szentestéjén Betlehemes műsort adnak elő 
a hunyai gyerekek a kis templomunkban.

„Kint bárhogy fúj a téli szél, 
Bent az otthon vára véd,
Ma a szívünk összeér.”

A hunyai nevelők

„Harang szól valahol,
Megörül a télnek,
Lámpa gyúl oltáron,
Karácsonyi fénynek.”



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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SZENT TIMÓTEUS ÉS TITUSZ
Ünnepük: január 26. 

Szent Pál apostol megtérését követően az ő két leg-
kedvesebb munkatársára Timóteusra, Efezus első püs-
pökére, és Szent Titusz krétai püspökre emlékezünk. 
Pál apostol sosem tekintette igehirdetését és missziós 
munkáját a maga érdemének, hanem minden jó gyü-
mölcsöt Istennek tulajdonított. De láthatjuk azt is, 
hogy az isteni kegyelem mellett hűséges személyekre 
is támaszkodott, akikben megbízott, s akikre bátran 
bízhatott különféle feladatokat. Timóteus és Titusz 
olyan személyek voltak, akik a népek apostola buzgó-
sát követendőnek tekintettek és maguk is életüket az 
evangélium terjesztésének szentelték. Vajon én kész 
vagyok-e arra, hogy Krisztus munkatársaként örömhí-
rének továbbadásáért dolgozzak?

Timóteus, Pál munkatársa a fogságban is vele volt. 
Hogy mennyire megbecsülte őt Pál, kitűnik abból, 
hogy több levélben szerepel mint munkatárs vagy cím-
zett. Pál képviseletében Tesszalonikába (1Tesz 3), 
Korintusba (1Kor 4,17; 16,10) és Filippibe (Fil 2,19-23) 
utazik. A filippieknek arról is beszél Pál, hogy meny-
nyire ragaszkodik Timóteushoz, mivel Jézus ügyével 
törődik.

Titusz, a pogány származású keresztény kíséri Pált 
Barnabással együtt Jeruzsálembe (Gal 2,13). Pál annyi-
ra becsüli „testvérét”, Tituszt, hogy még utazási terveit 
is hozzá igazítja (2Kor 2,13). Később egy kényes üggyel 
kapcsolatban Korintusba megy, és jó hírekkel tér on-
nan vissza Pálhoz (2Kor 7). Tituszt a Szentírás buzgó 
misszionáriusnak ábrázolja, aki nemcsak Pál kéréseit 
teljesíti, hanem saját kezdeményezésre is cselekszik.

Szent Pál két tanítványának égi születésnapja isme-
retlen. Béda Martirologiuma (735) Szent Timóteust 
január 24-re teszi, és Rómában a 13. században ezen 
a napon kezdték ünnepelni. Szent Titusz ünnepe csak 
1854-ben jelenik meg a római naptárban, február 6-án. 
1969-ben őt is áthelyezték Timóteus mellé, január 26-
ra. 

Szent Pál két hűséges tanítványához, munkatársá-
hoz és barátjához szól három levél, amelyeket a népek 
apostola nekik küldött. A későbbi években mindketten 
közösségek elöljárói, presbiter-püspökök lettek, akik 
nagy tanítómesterük apostoli munkáját folytatták.

A fiatal görög, Timóteus jellemképében talán az a 
legszebb vonás, hogy sohasem a saját személyét érvé-

nyesíti, hanem minden igyekezete az, hogy a szüntele-
nül tevékenykedő Pál útjából elhárítson minden aka-
dályt.

Amikor Efezus püspökeként nem kímélte egész-
ségét, ezt a gondoskodó, atyai tanácsot kapta Páltól: 
„Ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gya-
kori rosszulléted miatt egy kevés bort is” (1Tim 5,23). 
A halálra készülő Pál utolsó levelében így vall Timóte-
usról: „Te követtél a tanításban, életmódom és életcé-
lom tekintetében, a türelemben, az üldöztetésekben és 
a szenvedésekben” (2Tim 3,10-11). És így kéri római 
börtöncellájából: „Gyere, siess mielőbb!... Köpenyemet 
Troászban hagytam, ha jössz, hozd magaddal. A köny-
veket is, főleg a pergamen tekercseket” (2Tim 4,9.13). 

A legenda tudni véli, hogy Timóteus még sok éven 
át az efezusi egyház élén állt, és egy napon a Diana-
templom szolgái a baccháns fölvonulások alkalmával 
agyonverték.

A nyugodt és megfontolt Titusz ugyancsak görög 
és nemes személyiség. Pál követeként békét tudott 
teremteni a viszálykodó korintusiak között. Azután a 
népek apostola tövises munkaterületet bízott rá a kré-
taiak között, akikről egyik saját költőjük azt mondta, 
hogy „hazugok, gonosz bestiák és rest hasak”. Később 
állítólag Titusz alapította Dalmáciában a keresztény-
ség első sejtjeit.

Újságunk előfi zetése
Az elmúlt időszakban sokan előfi zették a 2012. évre a Váro-

sunk újságot. Hálásan köszönjük.
Azok kedvéért, akik elfelejtették előfi zetni, vagy nem talál-

ták meg ezt a felhívást előző számunkban, emlékeztetőül közöl-
jük, hogy  hála Olvasóink érdeklődésének és támogatásainak, a 
2012. évben sem drágul lapunk, még az infl áció mértékével sem!

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

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

összeget kérjük a decemberi számban mellékelt csekken 
szíveskedjenek befi zetni.

 - A boltokban az ár 180 Ft/db.

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

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

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

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

Gyomaendrőd, 2012. január hava
Városunk Szerkesztősége



VÁROSUNK2012. január 9

KARÁCSONY 2011.

Karácsony, Szenteste - gyerekek pásztorjátéka a hunyai templomban

Gyerekek karácsonyi játéka az endrődi templomban az éjféli mise előtt

Karácsonyváró a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola- és Óvodában

Fiatalokról fiataloknak



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Tisztelt Olvasó!

Átléptünk a 2012. évbe, amikor Gyomaendrőd születé-
sének harmincadik évfordulóját ünnepeljük. Ha egy ember 
eléri a harmincat, rövid összegzést készít eddigi életéről. Ez 
az a kor, melyben már a gyermekkor mögött az ifjúfelnőtt kor 
több mint tízéves tapasztalata húzódik. Az ember harminc-
évesen kezd kilépni az ideák világából és a valóság száraz, 
tényszerű tetsző-nemtetsző realitásai mentén gondolkodik. 
Ilyenkor már családos ember, gyermekei felnevelésének 
édes terhe a nyakában van. A felelősségtudat a harminc-
éves emberben teljesen kialakul. 

Harmincéves lett városunk, hiszen 1982. január 1-jén, 
a két szomszédos települést, Gyomát és Endrődöt egye-
sítették. Viharok és békeidők váltották egymást, hol az el-
szakadás vágyát erősítve, hol az összetartozás mellett kar-
doskodva. A közigazgatásilag egyközpontúvá vált település 
térszerkezetében azonban nem történtek meg a változások. 
A két korábbi község közepén elterülő pusztaság nem akart 
beépülni. Vajon miért?- kerestem a választ, amikor 2011-
ben a néprajzi konferencia előadására készülve tekintettem 
át az 1980-as évek dokumentumait. Az írott sajtóban a „párt” 
az együtt gondolkodásról, a csak együtt létezésről hirdette 
propagandáját, míg a valóságos lépések a széthúzást erősí-
tették. Sajnos ma sincs másként. 

1982. év Gyoma és Endrőd megszűnésének az éve, ed-
dig beszélhetünk tisztán gyomai és endrődi néprajzi, kulturá-
lis antropológiai hagyományokról. A klasszikus értelemben 
vett néprajzi vizsgálatok Endrődön is eddig értelmezhetőek. 

A gazdag paraszti hagyományokkal rendelkező Endrőd 
viszont később is kisugározta kulturális jegyeit az egész 
Gyomaendrődre. Ennek egyik oka, hogy a 20. század végé-
re Gyomaendrődön az endrődi származású lakosság került 
túlsúlyba. Sokan átköltöztek Gyomára és meggyorsították 
az asszimilációs folyamatokat. Endrőd kezdett elöregedni 
és kiüresedni, mára egész utcák néptelenedtek el. Az EL-
ADÓ HÁZ felirat megszokott látvánnyá kezd válni Endrődön. 

A társadalomkutató a történelmi tényekből és folyama-
tokból építi fel érzelmektől mentes diagnózisát. Én is ekként 
próbálom összegezni és megfogalmazni vizsgálataim ered-

ményeit. Néha viszont érzelmi kötödésem rányomja bélye-
gét néhány megállapításomra, és mélabú fog el szülőfalum 
elvesztése miatt. De valóban el kell vesztenünk egy politikai 
szándék miatt gyermekkorunk kötődéseit? A válasz termé-
szetesen az, hogy nem kell! Az új megszületése áldozattal 
jár. Az addig megszokottat fel kell áldoznunk az új reményé-
ben. Az áldozat nem a pusztulást jelenti, és itt külön fel kell 
hívnom e fontos momentumra kedves olvasóink figyelmét. 
A fejlődés nem a korábbi dolgok földig rombolását, elpusztí-
tását jelenti, melyet eddig a kommunista diktatúra hirdetett. 
A fejlődés valójában a meglévő építőanyagból, a korábban 
stabilan lerakott alapokra való építkezést jelenti. Mert rendet 
nem úgy lehet rakni, hogy mindent kidobálunk a szemétre! 

Gyomaendrőd az idén ünnepli harmincadik születésnap-
ját. Fejlődésében szüksége van mind a gyomai, mind az 
endrődi értékekre. Olyan várost kell építeni, amelyben nem 
tűnnek el sem Gyoma, sem pedig Endrőd kulturális hagyo-
mányai. A sokszínűség, sokrétűséget is jelent, mely felvér-
tez minket az elkövetkező évek problémáinak megoldására. 

Kedves Olvasó! 
A Városunk újság, Endrőd Néprajza és Gyoma Néprajza 

rovatok hasábjain törekszünk minél több kulturális sajátos-
ságot és értéket feltárni, hogy városunk fejlődésében építő-
anyagul szolgáljanak. 

Kívánunk Gyomaendrődnek boldog jubileumi évet, lakói-
nak, pedig boldog új esztendőt!

* * *
Meghívó

Háromkirályjárás az Endrődi Tájházban

2012. január 14-én 14 órakor
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A fejlődés nem rombolás!
Gondolatok Gyomaendrőd 30. éves születésnapjára



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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„Lovammal történt bukásom, annak ki-
múlása, alá kerülésem látványa elég volt 
ahhoz, hogy itthon Gyomán elterjedjen ha-
lálhírem. 

Ezt igazolni látszott az is, hogy kór-
házban történt ápolásom miatt sokáig írni 
sem tudtam haza. Mire rendbe jöttem, el-
indultam a csapatomat megkeresni. Hosz-
szas bolyongás után a Kárpátokban közel 
a magyar határhoz találtam meg őket. A 
szakadatlan esőzések miatt az utak tönk-
rementek, feneketlen sár lett. Mezőlaborc 
és Lupkov mellett átjöttünk Magyarország-
ba. A csapatok éheztek, s rendkívül sokat 
szenvedtek. Megjelentek a járványos be-
tegségek; vérhas, kolera, tífusz. Rengeteg 
ember elpusztult, egy 600 fős népfelkeltő 
alakulat nap mint nap csak temetett. Csak 
Mezőlaborcon 12.000 embert temettek el. 
1915. februárban kaptunk védőoltásokat, s 
jobb ellátást is aztán a halálozás valame-
lyest gyérült. Przemyśl vára körüli harcok 
minden képzeletet felülmúltak. Három hétig 
az oroszok éjjel-nappal lőtték pergőtűzzel, 
rengeteg halott volt s a vár elesett. Hatal-
mas kiterjedésű területen volt ez az erőd-
rendszer. Futárszolgálatba lettem beosztva 
mint lovas altiszt. Kimerítő szolgálat volt s a 
végén sárgaságba estem. Ezzel meg Deb-
recenbe kerültem kórházba. 

Rendkívül vágytam haza Gyomára, s 
hazaengedtek. Három nap múlva távirati-
lag visszarendeltek s menetbe osztottak. 
Rendkívül rosszul esett ez a dolog, mert 
rengeteg ember volt még itthon, akit be 
sem hívtak, csak itthon lebzseltek. A káder-
nél különben piszkos korrupció folyt. 

Az újabb beosztásom a tábori pékség-
hez szólt, nagy vaskemencéket húzattunk 
négy lóval meg egyéb anyagot fuvaroz-
tunk lovasfogatokkal. Ebben annyi jó volt, 
hogy tűzvonaltól hátrébb voltunk. Néhány 
hónapig Temesváron állomásoztunk. In-
nen Galíciában, Bukovinában mentünk ki 
Csernovicz alatt sokáig táboroztunk. Ennél 
a trénnél mint őrmester én voltam a legma-
gasabb rangban. Tiszt nem volt. Volt féde-
res kocsim, igás kocsim, nyerges lovam 
akár mint egy tiszti rendfokozatú parancs-
noknak. 

Egyik alkalommal IV. Károly király csa-
patszemlét tartott, melyre én vezettem fel 
az egységet. Katonai ezüst érdemkeresztet 
kaptam, mert az én csapatomnak voltak a 
legjobb állapotban lévő lovai, ami akkoriban 
már nagy ritkaság volt. 1917. augusztus vé-
gén szabadságra mentem, és megesküd-
tem szeptember 2-án Kincses Ilonával, aki-
vel már 1914-ben vőlegény-menyasszony 
voltunk, vagyis jegyesek. 

A mi táborunk mellett Sadagorán egy 
nagy teherpályaudvar volt. Innen történt 
a hadsereg élelmezése. Az élelmezési al-
tisztek mesélték, hogy milyen nagy lopások 
folynak innen, a magazinokból, ahol oszt-
rák katonaság volt, nagyobb részt Bécsből 
valók, dörzsölt nagyvárosi társaság, ők 
hordták haza az élelmiszert innen, a baka 
meg éhezett a lövészárokban. 

Egyik délután több magas rangú tiszt 
érkezett ellenőrzésre. Éccaka felkeltett 
az őr, hogy tűz van. Kimentem, borzasztó 

látvány fogadott. Több száz barakk égett, 
mind fából voltak, a lovakat a legénységgel 
együtt kiküldtem a szabadba, mert a mi ba-
rakkjaink a vasút innenső oldalán voltak kb. 
150-200 lépésre, s olyan hőség volt, hogy 
várható volt, begyulladnak a mi barakkjaink 
is. Oltásra gondolni sem lehetett. Az ellen-
őrzés megtörtént, de semmi rendellenes-
séget nem találtak, nem találhattak, mert 
minden elégett azok az átkozott osztrákok 
direkt gyújtották fel, hogy leplezzék az óri-
ási hiányt. 

Az orosz fegyverletétel után történt 
egyik éccaka rettenetes lövöldözés. Mire 
kivilágosodott, megtudtuk, hogy egy len-
gyel alakulat fellázadt és átment a oro-
szokhoz. Sohasem tudtuk meg, hogy miért 
tették. Éppen a lengyelek, akik sohasem 
voltak jóban az orosszal. Csak a sebesült-
jeiket, halottjaikat hagyták hátra, meg ágyú-
ikat, járműveiket. 1918 már ilyen zűrzava-
ros volt, előrevetítődött az összeomlás, a 
romlás képe. 

Egészségi állapotom rosszabbodott a 
tüdőmmel volt baj, Csernoviczban egy pri-
vát orvossal gyógyíttattam magam. Aztán 
szabadságra mentem. A legénységtől elbú-
csúztam, többet nem láttam őket, később 
hallottam, hogy az olasz frontra helyezték 
át őket, a forradalomkor onnét jöttek haza. 
Itthon a békéscsabai majd gyulai tüdősza-
natóriumban ápoltak. Majd Endrődre a vö-
röskeresztes üdülőbe küldtek. Innen több 
havi betegszabadságot kaptam, amit ott-
hon töltöttem, s így teljesen rendbe jöttem. 
Az összeomlás 1918 ősze a forradalom 
mán otthon tanált.

Egyik nap ebéd után elindultam a va-
sútállomás melletti tanyára. Mikor az ál-
lomáshoz értem, Budapest felől érkezett 
egy vonat, tele volt aggatva morzejeles 
távírószalaggal. Rengeteg katona volt raj-
ta, danoltak és lövöldöztek össze-vissza. 
Ordibáltak, hogy kitört a forradalom, vége 
a háborúnak. Elkezdték a tisztek, altisztek 
csillagjait letépdesni. Emiatt több incidens 
történt. Egy katona egy szakaszvezető csil-
lagjait akarta letépni, de az úgy pofonvágta, 
hogy elesett, emiatt lett nagy kavarodás. 

(Megj.: Cs. Szabótól ez a szakaszvezető 
még igazi magyar katona volt, nem fertőz-
te meg az ideológia bűzös agyszellentés.) 
Voltak ott tisztek is néhányan, de már leté-
pett rendfokozati jelzésekkel, az egyiknek a 
paroliján még látszottak a századosi csilla-
gok helyei, odament a szakaszvezetőhöz s 
azt mondta neki: „vedd le fi am, nem ér már 
az úgyse semmit, ládd én is levettem a ma-
gamét”, s ezzel a százados megelőzte egy 
vérengzés kezdetét, mert már csattogtak a 
puskazávárok mindkét fél részéről, mert a 
szakaszvezető falubelijei felvont puskával 
körbevették, védelmére keltek.

A hangulat forradalmi volt, de leginkább 
a harctért még nem látott fi atal katonák 
lövöldöztek rendetlenkedtek a legjobban. 
A váróteremben Gyomán is tele volt lövöl-
döző katonákkal, azzal se törődtek, hogy a 
fejük felett az állomásfőnök lakik családjá-
val. Azokban a napokban nem mert a laká-
sába bemenni, ismerősöknél húzták meg 
magukat. Más forgalom leállott csak katona 
vonatok jöttek. A vasutasok kitartóan helyt-
álltak, elismerés illeti őket. A gyomai vas-
útállomáson vesztegelt kb. 200 drb. vagon 
megrakva. 

Román területről érkező visszavonuló 
német hadsereg tulajdona volt (megj.: Cs. 
Szabótól: ez volt az un. Mackensen tá-
bornagy hadtest). Itt a gyomai állomáson 
vesztegelve, a forradalmi helyzet miatti ál-
talános zűrzavart kihasználva, a hagyomá-
nyos fegyelmezettséget elhagyva a lakos-
ság elkezdte ezeket a vagonokat feltörni, 
fosztogatni (élelmiszer, irodai felszerelés, 
ipari berendezések, hadifelszerelés stb.). 
Az endrődiek is átjártak lovaskocsikkal. Ez 
a helyzet engem aggasztott, mert ismer-
ve a frontról az ilyen felfordult állapotokat, 
arra gondoltam, hogy amikor elfogy innen a 
rakomány, megkezdik a községbeli házak 
fosztogatását. A tanyám meg éppen itt volt 
az állomással majdnem szembe a sínek 
túloldalán. Békéscsabáról jött is az utasí-
tás, hogy őrizni kell a vagonokat s minden-
áron meg kell akadályozni, hogy a község-
ben is elterjedjen a fosztogatás. Endrődről 
egy nagyobb csapat kocsival elindult a va-
gonok felé, erről értesült a 30-35 főből álló 
őrség. Amikor alkonyattájt a vagonokhoz 
értek az endrődiek, több sortüzet adtak 
le a levegőbe, éktelen visítozás, jajgatás, 
asszonyok, gyerekek visítottak , mert még 
gyereket is hoztak magukkal. Menekültek ki 
merre tudott. De az endrődiek közül többen 
fegyverrel, kézigránátokkal felfegyverkezve 
érkeztek, s a gyomai vasútállomás melletti 
katolikus temetőben húzódtak meg. Az őr-
ségünk Csabáról erősítést kapott. Az első 
sortűzre menekültek az endrődiek a teme-
tőből. 

Ezzel Gyomán a fosztogatás megszűnt, 
közben a nemzetőrség is megalakult. Az 
állomás környéke olyan volt mint egy sze-
méttelep, az eső esett hetekig. A községhá-
zán az egyik gyűlésen a másikat érte, éjjel 
nappal. Én nem törődtem vele, kimentem a 
vasút melletti tanyára és azon voltam, hogy 
szétzüllött gazdaságomat rendbe tegyem.”

Közreadja: 
Cs. Szabó István

„Egy nyughatatlan cselekvő ember” - Papp Zsigmond önéletrajza VIII.
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A Gyomaendrőd FC elnöksége a 
2011-2012. évi labdarúgó-bajnokság-
ban a csapat számára az első nyolc hely 
valamelyikének megszerzését tűzte ki 
célul. A játékosállományt sikerült együtt 
tartani, ez jelentette a legnagyobb erő-
sítést. Bíztunk benne, hogy a néhány 
újonnan érkező játékos, valamint a fel-
készülésbe bekapcsolódó utánpótlásko-
rú játékosaink rövid időn belül beillesz-
kednek a felnőtt csapatba, így velük is 

erősödik majd az együttes. A csapat a bajnokságra való felkészülést 
végigdolgozta Tóth Ferenc edző irányításával, így vágott neki a ki-
tűzött feladatnak.

A bajnokság augusztus 19-én indult, ebben az évben teljes lét-
számmal feltöltött csapatokkal.

A bajnokság őszi szezonja nem az elvárásoknak megfelelően 
alakult a csapat számára, hiszen nem tudta teljesíteni az elvárt ered-
ményt, az első hazai győzelem is csak a hetedik fordulóban született 
meg, igaz utána a következő héten ismét hazai pályán a listavezetőt 
is sikerült legyőzni. Sajnos azonban több győzelmet az ősz folya-
mán már nem ért el a csapat.  

Az elért eredmény pályaválasztóként:
14. Gyomaendrődi FC     8 mérk.   2 győz.  1 dönt.   5 ver.      9-16      

7 pont
Az elért eredmény vendégként:
12. Gyomaendrődi FC     7 mérk.   0 győz.  4 dönt.   3 ver.      8-16      

4 pont

Az elért eredmény összesítve:
13. Gyomaendrődi FC    15 mérk.   2 győz.  5 dönt.   8 ver.     17-

32     11 pont

A nyolc hazai mérkőzésből kettő győzelemmel, egy döntetlen-
nel és öt vereséggel zárult, hét megszerzett ponttal, ez 29 %-os telje-
sítmény. Nagyon kevés a hazai győzelmek száma, és sajnos jelentős 
a vereségek száma. 

A hét idegenbeli mérkőzésből nulla győzelem, négy döntetlen 
és három vereség született négy megszerzett ponttal, ez 19%-os 
eredmény. Nagyon sajnálatos, hogy idegenben egyetlen mérkőzést 
sem sikerült megnyerni.

Mind a hazai, mind az idegenbeli szereplés nagyon gyenge tel-
jesítmény. A csapat két mérkőzéstől eltekintve soha nem kapott ki 
nagyarányú gólkülönbséggel, de megnyerhető mérkőzéseket bu-
kott el verhető ellenfelekkel szemben.

Nagyon kevés gólt tudtunk szerezni, mindössze tizenhét talála-
tig jutott a csapat, ez 1,1 gól mérkőzésenként. A kapott gólok száma 
viszont rendkívül sok (32), ami 2,1 gól mérkőzésenként. Ez már 
évek óta felmerülő gond az egyesületnél: nincs igazi góllövő csa-
tárunk, kevés gólt tudunk szerezni a mérkőzéseken. Ezen az elkö-
vetkező időben javítanunk kell, hogy eredményesek tudjunk lenni.  

A szezon közben edzőváltás is történt az egyesületnél, Tóth 
Ferenc vezetőedző a tizenkettedik fordulóban bekövetkezett hazai 
nagyarányú vereséget követően lemondott edzői tisztségéről. Az 
egyesület vezetése Toldi Balázs és Farkasinszki László játékosokat 
bízta meg az ősz hátralévő mérkőzéseire a vezetőedzői feladatok 
ellátásával. Az őszi eredményt illetően mindenkinek – játékosnak, 
vezetőnek – el kell gondolkodni, hogy hol hibázott, levonni a meg-

Értékelés a 2011-12. évi labdarúgó bajnokság őszi szezonjáról
felelő tanulságot és ennek megfelelően tenni a dolgát egy sikeresebb 
tavasz érdekében. Nagyon nehéz tavaszi idény vár a játékosokra, a 
bajnokságban a biztos bennmaradáshoz legalább húsz pontot kell 
begyűjteni, ami kétszer annyi, mint az őszi idényben elért pontok 
száma. Ehhez nagy összefogásra és igen jó szereplésre lesz szükség. 

Az ifj úsági csapat őszi szereplése:

Az elért eredmény pályaválasztóként:
11. Gyomaendrődi FC     8 mérk.   3 győz.  2 dönt.   3 ver.     22-

12     11 pont
Az elért eredmény vendégként:
10. Gyomaendrődi FC     7 mérk.    2 győz.  1dönt.   4 ver.      14-

20      7 pont

Az elért eredmény összesítve:
10. Gyomaendrődi FC    15 mérk.   5 győz.  3 dönt.   7 ver.     36-

32     18 pont

Ifj úsági csapatunk új edzővel, Ürge Jenő, vágott neki az ez évi 
bajnokságnak. Az utánpótlás csapatoknál visszatérő gond, amikor 
egy jó képességű csapatból sokan kiöregszenek az ifj úsági korból és 
már nem játszhatnak a csapatban, nem tudják megismételni előző 
évi jó teljesítményüket. Ez a váltás most elérte csapatunkat is, hi-
szen az előző évi bronzérmes csapatból kilenc játékos is túlkorossá 
vált. De ez az élet rendje, hogy ezekből a fi atalokból felnőtt játéko-
sok legyenek.

Az ez évi teljesítménye az utánpótlás csapatunknak valószínű 
nem lesz olyan sikeres, mint az előző évi volt, de ha a jelenlegi fi -
atalok is szeretik és áldoznak a labdarúgásra, rövidesen ők is szép 
sikereket érhetnek el.

Az utánpótlás csapat játékosa, Csapó Zsolt vezeti az U-19 kor-
osztály őszi góllövő lista táblázatot.

Békés Megyei Labdarúgó Szövetség - Hírlap-BEOL Megye I. 
osztály

U-19 GÓLLÖVŐ LISTA élmezőnye
    

hely név gól csapat(ok)
1. CSAPÓ ZSOLT 18 (GYOMAENDRŐDI FC )
2. LAKATOS KRISZTIÁN 16 (MEZŐBERÉNYI FC )
3. OROSZ ALEX 16 (KONDOROSI TE )

Ifj úsági csapatunk az év során több nemzetközi tornán is részt 
vett. 

2011. június elején Romániában, Nagyenyeden járt a csapat, 
ahol a Bethlen Gábor iskola által megrendezett hagyományos tor-
navizsgával egybekötött nemzetközi labdarúgó-tornán vettek részt 

fi ataljaink.  
2011. december 3-án pedig a helyi, gyomaendrődi „Szalon-

cukor” kupán vett részt ifj úsági csapatunk, amelyet nagy küzdelem-
ben meg is nyert. 

Kívánok mindkét csapatunknak sikeres tavaszi folytatást és 
jobb szereplést.

Az elnökség köszöni a csapat tagjainak az egész éves hozzáállá-
sát, a szurkolóink biztatását, valamint támogatóink segítségét, akik 
áldoztak a gyomaendrődi labdarúgásért. 

Fülöp Zoltán



P O S TÁ N K B Ó L

Olvasóink írják...

VÁROSUNK2012. január 13

Adományozás - 2011. dececember 16.
Az „Élet Másokért” Kh. Egyesület ebben az évben december 

16-án 14 órakor rendezte meg a hagyományos jótékonysági ado-
mányozását a gyomai Jézus Szíve Római Katolikus Templomban.

A megajándékozottak olyan gyomaendrődi és hunyai családok 
voltak, ahol tartósan beteg gyermeket, gyermekeket nevelnek.

Az idei a X. ünnepségünk volt, melynek keretében 25 család ré-
szesülhetett az igen értékes csomagokból, melynek tartalma: tartós 
élelmiszer, édesség, gyümölcs.

Az ünnepséget Túri-Kiss István gyomai plébános úr nyitotta 
meg, majd Várfi  András polgármester úr - aki egyben a rendezvény 
fővédnöke is volt - mondta el gondolatait a szeretetről, az összetar-
tozásról.

Az adományozás igen szép pillanata, amikor a meghívottak 
gyertyáit meggyújtjuk az adventi koszorúról, és közben a templo-
mot betölti nemcsak a gyertyák fénye, hanem az orgona hangja is.

Az adományozók és segítők munkáját két édesanya gyermeké-
vel, szóval és verssel köszönte meg - ami a jelenlévők szemébe is 
könnyeket csalt -, ezzel is emelve az ajándékozás ünnepélyességét.

Ezt követően került sor a csomagok átadására, mely a helyi tűz-
oltók segítségével történt, akik mint önkéntesek segítik egész évben 
a karitatív munkát.

A bensőséges ünnepségünket közös imával, a Himnusz elének-
lésével és Iványi László endrődi plébános tb. kanonok úr áldásával 
zártuk.

Köszönettel tartozok azoknak az embereknek, akik adománya-
ikkal, munkájukkal segítettek 25 családnak szebbé tenni a Kará-
csonyt.

Gyomaendrőd, 2011. december hó
Vaszkó Sándorné

elnök

Adományozók

Binges Etelka
Dankó Béla, országgyűlési
 képviselő úr
Dr. Dobó Katalin
Endrődi Római Katolikus
 Plébánia
Dr. Farkasinszki Erzsébet
Feuerwerker Béla
Forgó Frigyes és Felesége
Dr. Gellai Barbara
Giricz László
Hunya Elek
Hunyai Karitász
Iványi Imréné
Iványi Lajos és Családja
Iványi László
Izsó Antalné
Dr. Jánosik Bertalanné
Kónya István
Lehóczkiné Tímár Irén
Lukács László
Dr. Palya József és Felesége
Rostélyos Húsbolt
Schöneck város
Sikér Kft .

Sóczó Imréné
Szabó Balázsné
Dr. Szonda István
Dr. Torma Éva
Templárius Alapítvány
Tímár Miklós és Felesége
Tisza Kálmán Szakképző
 Iskola, Gyomaendrőd
Tóthné Kovács Edina
Tűzoltó Egyesület
Uhrin Benedek és Fia
Uhrin Emese
Varga Mátyás
Zöld Endre

Segitők

Balog Lajosné
Búza Csaba
Iványi Lajosné
Iványi Marianna
Omiliák Csaba
Szakálos Tiborné
Szőke József
Varga Zoltán

Kedves Olvasók!

Számos karácsonyi és újévi üdvözletet kaptunk a Kedves 
Olvasóktól, melyet ezúton köszönünk.

Ezekből is úgy érezzük, hogy szívesen olvassák lapunkat, 
melyet nagyon köszönünk.

Kívánok a Szerkesztők nevében én is sikerekben gazdag, 
áldásos új évet Mindenkinek!

Továbbra is várjuk Kedves Olvasóink leveleit.

Gyomaendrőd, 2012. január
Üdvözlettel:

Iványi László
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Egészségnap

November 21-22-én került sor az egészséges életmóddal 
kapcsolatos rendezvénysorozatra. Mindkét napon egyszerre 
több helyszínen voltak bemutatók, különböző egészséges éte-
lek kóstolója. Előadást hallhattak az érdeklődők a liszt- és tejcu-
kor érzékenységről, ételallergiákról, a gyógytestnevelés fontos-
ságáról.

A második napon az iskolavédőnő tartott előadást a gyere-
keknek, majd délután megismerkedhettek az újraélesztés fogá-
saival. A tűzoltók bemutatták a tűzoltóautót, annak felszerelését, 
a gyerekek felpróbálhatták a gázálarcot. Az iskolarendőr meg-

vizsgálta a gyerekek biciklijét, a szabályosan felszereltek jutalma 
csoki volt. Közlekedési táblák felismeréséért is csokit kaphattak. 

A rendezvényt jóga est zárta, ahol gyerek és felnőtt megta-
pasztalhatta ennek a mozgásformának a jótékony hatását. Kö-
szönjük minden segítőnek a munkáját!

Rajzpályázat

A Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács által kiírt „A Körösök Vi-
déke” rajzpályázat eredményhirdetésére iskolánkból két tanulót 
hívtak be Békéscsabára. Forgács Genovéva 8. osztályos tanuló I. 
helyezést ért el, Pályi Ádám 7. osztályos elismerő oklevelet ka-
pott. 

Advent

Ezekben a hetekben minden pénteken az iskola tornater-
mében gyűltünk össze, ahol kis műsor és közös éneklés után 
meggyújtottuk az adventi gyertyákat. A karácsonyi készülődés 
mindig szívet melengető tevékenység. Ráhangolódásképp az 
első héten karácsonyi témájú fi lmeket néztünk, majd meséket 
hallgattunk, és azokhoz illusztrációt készítettek a gyerekek.

Kicsik és nagyok igen élvezték a téli játékokat. Sajnos évek 
óta ilyen tájt csak imitálni tudjuk hó hiányában. Így a tornate-
remben volt a hóemberépítés, hógolyózás, hópihefújás, képkira-
kás, karácsonyi jelképekből sudoku.

Készültek a szebbnél szebb ajándékok, hisz az osztályok 
meglátogatták egymást.

Kis műsorral kedveskedtek társaiknak és átadták a saját ké-
szítésű díszeket. Ellátogatott a Mikulás hozzánk és az óvodába 
is, hozott édességet, ajándékot. A gyerekek dalokkal, versekkel 
köszöntötték, a bátrabbak még a szakállát is megsimogatták.

 A harmadik héten a karácsony jelképeiről, kutatva azok ere-
detét, jelentését – csillag, karácsonyfa, mákos guba… – tablókat 
készítettek az osztályok. 

A diákotthonos gyerekek meghatóan szép előadással várták 
a karácsonyt, ezzel köszönve meg a sok ajándékot. 

Az iskola karácsonyfája alá a közösségek ajándékul műsorral 
készültek. Előadták, hogyan is várják kicsik és nagyok a Mikulást, 
a karácsonyt. Gyönyörű dalokat énekeltek, táncoltak, verseket 
mondtak, furulyáztak. Az elmaradhatatlan Betlehemes játékkal 
felidézték Jézus születését. Szép gondolatokat mondtak a szere-
tetről, gyertyákból szívet formáltak, csillagszórót gyújtottak. 

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

A betlehemes játék mindig fontos része a karácsonyi műsornak

Az iskolarendőr alaposan megvizsgálja a bicikliket is

A Mikulás ellátogatott az óvodába is

Gondolatok a szeretről a nyolcadikosok előadásában
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A kecske és a fecske

Kecske Tóbi szépen legelészett a kert végében. 
Rászállt a hátára Fecske Tóni és megkérdezte:
- Hát te ki vagy?
- Én vagyok a kecske, és te?
A Fecske illegette magát a kecske hátán, szépséges 

tollazatát igazgatta, a „frakkját” tisztogatta, majd sér-
tődött hangon megkérdezte:

- Mi az, hogy te nem ismersz engem? – Engem, aki 
világutazó vagyok?

- Miért utazol a világban?
- Hogy kérdezhetsz ilyet tőlem? – Háát azért, mert én 

költöző madár vagyok, s mikor itthon hidegre fordul az 
idő, elmegyek melegebb éghajlatra. -

Kecske Tóbi csak ámult és bámult, soha sem hallott 
még melegebb éghajlatról, így hát megkérdezte:

- Hol van az a melegebb éghajlat?
- Jaj, de buta vagy te Kecske, hát még ezt sem tu-

dod? Délre repülünk mi mind a költöző madarak ősszel, 
és tavasszal jövünk vissza, ott átvészeljük a hideg telet, 
ami hazánkban olyankor van. 

- Én a jó meleg istállóban vagyok, ha hideg van, és a 
gazdám gondoskodik rólam – mondta a kecske kurtán.

- Az igaz, csak te soha sem vagy szabad – pörölt 
vele a fecske.

- Mi az, hogy szabadság? – nem értem.
- Az olyan, hogy oda repülök ahová a kedvem tart-

ja, majd valahol, ahol megtetszik nekem, fészket rakok 
és fiókákat költök… de közben is szabadon szárnyalok, 
kedvem szerint, ráfekszem a szél szárnyára és suhanok 
a légben, ez nagyon jó dolog.

- Én nem tudok repülni, így hát nem szárnyalok sehol, 
de nem is gondoltam soha rá, hogy másként szeretnék 
élni, nekem ez így jó – mondta dacosan a kecske.

- Hát nem tudom – gondolkodott a fecske – azért jó 
neked így, mert nem ismersz másmilyen életformát.

- Életformát? – az meg mi?
- Hát te tényleg buta egy kecske vagy – mondta a 

fecske és magyarázni kezdte neki…
A gazda ment etetni a kecskéjét és azt látta, hogy 

nagy egyetértésben van egy fecskével, aki a hátán tol-
lászkodott.

Mikor közelebb ért hozzájuk, hallotta, hogy a madár 
csivitelt, a kecske meg nagyokat bólogatott.

- Mi az? – talán csak nem beszélgetnek? – elmélke-
dett a gazda.

A fecske felröppent az istálló falára és onnan figyel-
te, hogyan eteti a gazda a kecskéjét. Egy kefével jól 
átkefélte a szőrzetét és kedvesen beszélgetett hozzá.

- Nemsokára itt a fejés ideje, jövök és akkor jó sok 
tejecskét adj nekem, te vén kecske, azt tudod, hogy 
azért tartalak – mondta, majd szénát rakott a kecske 

elé.
Kecske Tóbi enni kezdett, s mikor a gazda kiment az 

istállóból kereste a tekintetével Fecske Tónit.
A fecske visszarepült a hátára…
- No hát, itt vagy? – már kerestelek. - Látod, az én 

gazdám jó hozzám, megvan itt mindenem, ezért nem 
jár olyan butaságokon a fejem, mint a tiéd.

- Jól van no - mondta a fecske - téged azért tart a 
gazdád, hogy tejelj neki nap mint nap, de engem nem 
tart el senki, nekem magamnak kell megkeresnem az 
élelmet és ha fázom, nincs meleg istálló, ahová bebúj-
hatnék, hát ezért megyek el délre.

- Értem én – mondta kérődzve a kecske – de azért 
az egy kicsit izgat, hogy milyen lehet szabadnak lenni…

- Hááát az nagyon jó dolog, sok mindent látok fent-
ről reptemben, és a repülés is csodálatos, mámorító ér-
zés, ahogy a szél fúj, én csak felfekszem rá és szállok, 
lebegek…

- De jó neked! – mondta sóváran a kecske, azért ezt 
én is kipróbálnám…

- Azt sajnos nem lehet, tudod, mindenki ahová szüle-
tett ott állja meg a helyét – mondta bölcsen a fecske, 
elköszönt, majd elrepült.

A kecske sokáig nézett utána, míg el nem tűnt a sze-
me elől…

Elgondolkodott azon, amit a fecskével beszélgettek. 
Régebben soha sem voltak ilyen gondolatai, vajon jó 
az, ha egy kecske gondolkodik?

Talán jó volna világot látni, vagy az a szabad élet 
nem neki való? – A fecske szabadnak született, ő pedig 
háziállatnak és ez így van rendjén…

Ki-ki a saját helyén – gondolta és békésen kérődzött 
tovább.

Benke Mária
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából

Sikerek a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen

2011. december 10-én rendezték Tatán a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyt. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 7. évfolya-
mos kvartettje megyei döntős első helyezettként részt vehetett 
ezen a versenyen. A csapat tagjai Czikkely Hanga, Deli Csenge, 
Kis Kata és Uhrin Barbara voltak.

Az országos megmérettetés több részből állt: írásbeli és szó-
beli versenyen mérték össze tudásukat, valamint a szabadon vá-
lasztott produkciójukat mutatták be. A zsűrinek különösen tet-
szett a gyomaendrődi lányok előadása, amiben egy különleges, 
régi endrődi gyermekjátékot, a topelecet mutatták be.

Értékeléskor az országos második helyezéssel jutalmazták a 
lányok teljesítményét.

Felkészítő tanáruk Forgácsné Gyetvai Krisztina volt.

Ünnepvárás

Advent első vasárnapján, november 27-én a Kis Bálint Általá-
nos Iskola és Óvoda kisgyermekei, valamint énekkara és irodalmi 
színpada ünnepi műsort adott a Szabadság téren.

A szép versek és dalok elhangzása után Ágostonné Farkas 
Mária intézményvezető asszony köszöntötte a megjelenteket. 
Majd Iványi László tb. kanonok megáldotta az adventi koszorút, 
és beszédében felhívta a fi gyelmet az ünnepvárás szépségére és 
a szeretetre.

Az első adventi gyertyát, a város első embere, Várfi  András 
polgármester úr gyújtotta meg, közben a Csendes éj dallamai 
hangzottak fel.

Karácsony a Százszorszép Óvodában

A karácsonyi ünnepkör örömteli várakozással, szeretetteljes 
készülődéssel telik a kis Százszorszépek életében. Az adventi 
zsákok üzeneteire szeretetünkkel válaszoltunk: megpróbáltunk 
jobbak lenni, segíteni, odafi gyelni egymásra.

Ebben a légkörben szerveztük meg Adventi Játszóházunkat, 
ahol jó volt együtt lenni, egymásra fi gyelni, „lecsendesedni”.

December 19-én ünneplőbe öltöztettük szívünket: nagycso-
portos gyermekeink meghitt betlehemes játékkal kedveskedtek 
óvodánk kis lakóinak, dolgozóinak és városunk önkormányzati 
vezetőinek, képviselőinek.

A felkészülésben Cserenyecz Éva és Gyuriczáné Oláh Judit 
óvó nénik segítkeztek.

Az angyalkák csengetésére sok-sok ajándékot, játékot vettek 
birtokukba a gyerekek, amelyeket Dr. Csoma Antal Gáborné, Ági-
ka óvó néni önzetlen támogatásának is köszönhetünk.

A betlehemi történetet este újra eljátszották a gyerekek, ami-
kor a nyugdíjas óvó nénik, az iskola pedagógusai és a kedves 
szülők voltak vendégeink.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezzel a műsorral a 
Gondozási Központ lakóinak és dolgozóinak is kedveskedhet-
tünk.

Békés, örömökben gazdag Új Esztendőt kívánunk: 

a Kis Bálint Általános Iskola
Százszorszép Óvodájának Gyermekei és Dolgozói
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Évek, hónapok, hetek, napok, percek… Suhannak észrevétlen, 
peregnek megszámlálhatatlanul, tovalépnek tűnődő lassúságban, 
néha vánszorognak elgondolkodtatva… 

Mitől függ, hogy gyors vagy lassú az idő áramlása? Az Időé, 
melynek múlását számba vesszük évente legalább egyszer… latol-
gatjuk, megrémülünk tőle, olykor ellenségnek tekintjük…

Velem vagy nélkülem, bennem vagy rajtam kívül zajlanak le 
életem eseményei?... és mi van az eseménytelen hónapokkal?... 
mi van a magunk mögött hagyott idővel, a Múlttal?... rendeztük-e 
vagy rendezetlenül hagytuk?...nyomaszt és megoldásra vár?... ben-
ne élünk, vagy sikerült túllépnünk rajta?... és a Jövő?... félelemmel 
gondolunk rá, vagy várjuk?...

A múlt már nincs. A jövő még nincs. Egyetlen valóság: a jelen.” 
Ezt mondják gondolkodók.

És hogyan éljük ezt az egyetlen valóságunkat, a Pillanatot, a 
Mostot?... a múlton rágódva, vagy a jövőtől rettegve?...

Eckhart Tolle filozófus, ma élő tanító, lelkivezető így ír erről: 
„Gyönyörű történetben meséli el a látomását az az asszony, aki 

NAPTÁR

A Course in Miracles című könyvet írta. A jelenésben irattekercset 
talál egy régi ládában. A tekercs nagyon-nagyon régi, és amikor 
elkezdi kitekerni, látja, hogy a bal oldalán is van valami írás, meg 
a jobb oldalán is, és hall egy hangot, amely azt mondja neki: Ha a 
bal oldalon lévő írást olvasod el, megismerheted a múltat, ha 
pedig a jobb oldalon lévőt, megtudod, mit hoz a jövő.

Először balra néz, majd jobbra, aztán visszatekeri az írást az 
elejére, ahol egy középen lévő mezőben ez áll: Isten létezik. – Ez 
minden, ami engem érdekel - szól. És a hang így válaszol: Gra-
tulálok. Ezúttal sikerült.

Fókuszpontja beállt a jelen pillanatra.

 A jelen pillanat formája a kapu, amely a forma nélküli dimen-
ziókba vezet. Ez az a szűk kapu, amelyről Jézus beszél, és amely az 
életbe vezet. Bizony, nagyon szűk: csak ez a pillanat.

Ahhoz, hogy megtaláld, össze kell tekerned életed irattekercsét, 
amelyen a te történeted áll, a te múltad és jövőd. Azelőtt könyvek és 
tekercsek voltak - és te mindet összetekerted, amikor végeztél velük.

Tedd hát félre a történetedet, mert az nem az, aki vagy. Az em-
berek általában magukkal cipelik múltjuk és jövőjük terhét, saját 
személyes történetük terhét, amelyről azt remélik, hogy a jövőben 
beteljesíti önmagát. Nem fogja! Tekerjétek hát össze azt az ősrégi 
irattekercset!

Nincs többé szükségetek rá!”

Érdekes lehet áttekinteni az évet, az év hónapjait egy olyan köl-
tővel, aki megélte a háború poklait… és e pokoljárásban meg tudta 
látni és meg tudta láttatni velünk az Élet szépségeit… 

Jelen tudott lenni a pillanatban… élete Most-jában.
Polányi Éva

 NAPTÁR 

JANUÁR
Későn kel a nap, teli van még
csordúltig az ég sűrü sötéttel.
Oly feketén teli még,
szinte lecseppen.
Roppan a jégen a hajnal
lépte a szürke hidegben.
1941. február 5.

FEBRUÁR
Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó;
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé s cserren már a veréb.
1941. február 21.

MÁRCIUS
Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,
vidám, kamaszfiús
szellőkkel jár a fák alatt,
s zajong a március.
A fázós rügy nem bujt ki még,
hálót se sző a pók,
de futnak már a kiscsibék,
sárgás aranygolyók.
1941. február 26.

ÁPRILIS
Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép
s féllábon elszalad.
Ó április, ó április,
a nap se süt, nem bomlanak
a folyton nedvesorru kis rügyek se még
a füttyös ég alatt.
1939. március 12.

MÁJUS
Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
1941. február 25.

JÚNIUS
Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derüs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testü nagy szitakötő.
1941. február 28.

JÚLIUS
Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestü hőség ül a
fényesarcu fák felett.
1940. június 12.

AUGUSZTUS
A harsány napsütésben
oly csapzott már a rét
és sárgáll már a lomb közt
a szép aranyranét.
Mókus sivít már és a büszke
vadgesztenyén is szúr a tüske.
1940. július 21.

SZEPTEMBER
Ó hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselőt! a hűs esők előtt.
Felhőn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esőz.
Kibomló konttyal jő az édes ősz.
1940. július 15.

OKTÓBER
Hűvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.
1941. február 7.

NOVEMBER
Megjött a fagy, sikolt a ház falán,
a holtak foga koccan. Hallani.
S zizegnek fönn a száraz, barna fán
vadmirtuszok kis ősz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám;
félek? Nem is félek talán.
1939. január 14.

DECEMBER
Délben ezüst telihold
a nap és csak sejlik az égen.
Köd száll, lomha madár.
Éjjel a hó esik és
angyal suhog át a sötéten.
Nesztelenül közelít,
mély havon át a halál.
1941. február 11. 
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Január
Fokhagymás tészta

Míg a tészta fő, néhány gerezd fokhagymát lereszelünk és olajon megfuttatunk 
(nem pirítjuk meg, viszont lehet bele apróra vágott paradicsomot tenni), és apró-
ra vágott petrezselymet keverünk bele. A megfőtt, megsózott tésztához keverjük. 
Tálaláskor reszelt sajtot hintünk rá.

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!

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

 AMBRÓZI LÁSZLÓNÉ VARJÚ ER-
ZSÉBET endrődi lakos, december 2-án 73 
éves korában visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Gyászolják: családja és az Oltáregylet

CSERENYECZ LAJOSNÉ TÍMÁR 
MÁRIA, aki Endrőd Baross út 15. sz. alatt 
élt, életének 83. évében az Örök Hazába 
költözött. Gyászolják: lánya, veje, fi a,  me-
nye, unokái, testvérei és a rokonság

LIPCSEI LÁSZLÓ, aki Hunya Kinizsi 
u . 34 sz. alatt élt, 67 éves korában az Égi 
Hazába költözött. Gyászolja: felesége, fi a, 
lányai, vejei, unokái, dédunokái és a ro-
konság

Ó. TÍMÁR IMRE volt hunyai lakos, aki 
Svédországban élt, 69 évesen megtért Te-
remtőjéhez. Gyászolja: testvére és családja, 
rokonai, ismerősei. Temetése Svédország-
ban lesz.

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

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarí-
tását, karbantartását támogathatjuk ado-
mányok felajánlásával:

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás szerint eltemetett halottak-
ról 40 évre visszamenőleg, név szerint 
megemlékezünk halálozási évfordulójuk 
napján.

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

 Balról jobbra:

Mészáros Jolán
Gellai Etelka
Tóth Imre plébános
Kmellár Mária
Vaszkó Mária

1943. szüreti bál

Fülöp Illés
Gellai András
Giricz Antal
Soczó Géza
Hunya Máté

Tímár Ilona
Kótai Klára
Dinya Irma
Gellai Katalin
Dinya Irén

A fényképeket köszönjük Uhrin 
Frigyesnének.

Fényképalbum
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Kedves vásárlóim!
Téli ajánlataim:

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

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

Várom kedves vásárlóimat!
Eredményekben gazdag új évet!

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Gyomai és endrődi adventi gyertyagyújtás

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


