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A tartalomból:

A terror fokozódik18.

Ovis hírek13.

Ünnepi kalendárium9.

A média napi hírei a bűnözések, visz-
szaélések, emberölések, öngyilkossá-
gok, magzatelhajtások tömegeit zúdít-
ják nap-nap után az emberek elé. Pedig 
ezek csak csekély százalékát teszik ki a 
hírekbe nem kerülő bűnös eseteknek, 
megtévelyedéseknek. Felsóhajtunk: 
mi van és mi lesz ezzel a szerencsétlen 
világgal, ahol kevés jót lát, még cseké-
lyebbet élvez, de annál több gonoszsá-
got, kegyetlen elfajulást, durva érzéket-
lenséget szemlél és szenved az ember!?

Új társadalmi és politikai irányzatok, 
felfrissített és kifoltozott eszmeáramla-
tok foglalkoztatják a nép tömegeit. Új 
fejlődést, boldogulást ígérnek osztá-
lyoknak, nemzeteknek, de az átalakító 
kohóból nemcsak megtisztító tűz, de 
sűrű, pusztító láva is ömlik. Amire az 

emberek visszavágynak - megelégedés, 
béke, nyugodt élet, boldogság ígéret-
földje - távol, messze van.

Az „ezer jajjal, százezer bajjal” küsz-
ködő XXI. század megtorpant, fásult, 
révedező szemű emberének fi gyelmét 
egy pillanatra a Karácsony szent ünnepe 
vonja el a mindennapi élet kietlenségé-
től, fájó nyomorától.

Ezen a napon az emberi szív meglazít-
ja magán az élet szoros bilincseit, epeke-
dő vágy szállja meg egy békésebb, jobb 
élet felé... félénken piheg a szeretet után. 
A betlehemi istálló csodás eseménye, az 
isteni szeretet, hatalom és bölcsesség re-
mekműve előtt ma is megilletődve áll az 
élet poros vándora: az ember.

Ünnepel Békés megye3.

Folytatás a 3. oldalon

Judo: Fehér Dávid (képünkön) 
és Sóczó Rebeka14.

Elköszöntünk Iványi László esperes 
úrtól, volt főszerkesztőnktől5.

Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyt 
kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Földre szállt az Isten
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Sikeres szereplés a Bolyai csapatversenyeken

Évek óta nagy kedvvel vesznek részt tanulóink a Bolyai csa-
patversenyeken, mert ez az a verseny, amely segíti a diákokat 
azon képességeik kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva 
oldjanak meg problémákat. 

A Bolyai Matematikai Csapatversenyt 2015. október 16-án 
rendezték. A megmérettetésen évfolyamonként egy-egy csapat 
képviselte intézményünket. A 8. évfolyamos Okostojások (Almási 
Lili, Gál Bence, Ugrai László és Tóth Ákos) megyei 7. helyezést ér-
tek el! Felkészítő tanáraik: Vaszkó Lajosné és Szurovecz Zoltánné. 
A 7. évfolyamos Négy a hetediken nevű csapat (Deli Boglárka, 
Munkácsi Lili, Németh Regina és Rák Dávid) megyei 21. helyezett 
lett, a 6. évfolyamos Kocka Zsenik (Ignácz Réka, Ugrai Éva, Sztojan 
Zoltán és Erdősi Gréta) megyei 23. helyezést értek el. Felkészítő 
tanáruk: Fekécs Éva.  Az 5. évfolyamos Kockafejek (Kun Norbert, 
Kovács Adrián, Soczó Szabolcs és Hugyik Zoltán) pedig megyei 
40. helyezettek lettek. Felkészítő tanáruk: Csapóné Pap Zsuzsa.

A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyt 2015. november 6-án ren-
dezték. A furfangos, sokszor csavaros észjárást igénylő feladatok 
megoldása után pár nappal már megtekinthettük az eredménye-
ket a verseny honlapján. Örömmel vettük tudomásul, hogy két 
csapatunk is bejutott Békés megye legjobb 10 csapata közé. A 8. 
évfolyamos Zsenipalánták (Almási Lili, Bartha Karina, Gál Bence 
és Ladányi Sára) megyei 9. helyezettek lettek. Felkészítő tanáruk: 
Forgácsné Gyetvai Krisztina. Az 5. évfolyamos Géniuszok (Csányi 
Brigitta, Pintér Dorka, Varga Vanda és Vinkovics Ágnes) megyei 
10. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Domokos Anikó. A 6. 
évfolyamos Kis Nyelvészek (Nándori Viktória Száva, Sztoján Zol-
tán, Nagy Szonja és Saly Sára) megyei 15. helyezettek lettek, míg 
a 7. évfolyamos Elmés Csapat (Deli Boglárka, Kovács Dóra, Rák 
Dávid és Varjú Gergő) pedig megyei 19. helyezett lett. Felkészítő 
tanáruk: Hunya Jolán. 

Márton-napi lampionos felvonulás

A Német Nemzetiségi Önkormányzat már 3. éve szervez a 
Márton-naphoz kapcsolódó programot az egész városnak. Az 

idén november 13-án került sor a rendezvényre. A Katona József 
Művelődési Központ színpadán először a Százszorszép Óvoda 
német nemzetiségi nyelvű óvodásai játszottak német nyelvű já-
tékokat, majd a gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola német 
nemzetiségi osztályai adtak műsort. A 4. a osztályosok Szent Már-
ton történetét ismertették meg a nagyszámú közönséggel, az 5.a 
osztályosok pedig egy lampionos táncot adtak elő. Az éneküket 

Schwalm Gyula tanár úr kísérte szintetizátorral. A 2. a osztályo-
sok hangulatos dala is élő zenekísérettel szólt. A német nyelvet 
tanuló 8. osztályosok előadásában pedig Márton-napi verseket 
hallhattak az érdeklődők. Ezután kézműves foglalkozásokon ve-
hettek részt a gyermekek és felnőttek egyaránt. A Márton-napi 
rajzversenyre készített alkotásokat is megtekinthették a vendé-
gek, s a jutalmazott gyermekek pedig örömmel vették át kis aján-
dékaikat. Ezután került sor a lampionos felvonulásra. Előkerültek 
a korábbi években gondosan elkészített lampionok, aki pedig 
nem hozta el a tavalyi lámpását, az a helyszínen is készíthetett. A 
gyermekek szüleikkel együtt vonultak a város utcáin, Márton-na-
pi dalokat énekelve. A művelődési házba visszatérve, stílusosan, 
a naphoz illően; fi nom libazsíros, lilahagymás kenyeret fogyaszt-
hattak el a vendégek, mellé pedig forró teát vagy forralt bort kor-
tyolgattak.

Szép ez a hagyomány, s örömmel tölt el bennünket, hogy év-
ről évre egyre többen vesznek részt ezen a programon. 

Ügyesen rajzoltak!

2015. október 29-én került megrendezésre az Endrőd és Vidé-
ke Takarékszövetkezet 2015. évi rajzpályázatának díjátadója, ahol 
a gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola két 4.a osztályos tanu-
lója Tímár Áron - arany minősítésű és Fekécs Noémi- különdíjas 
lett. Munkájukért oklevelet és ajándékot vehettek át. A pályázat 
témája: „Ez a vágyam, erre gyűjtök” - címmel.

Rajzukat továbbküldték Budapestre, az országos versenyre, 
és internetes szavazáson is részt vesznek a munkák: 2016. január 
12. és február 2. között.

Két ügyes rajzoló

Óvodások is szerepeltek a Német nemzetiségi napon

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Német nemzetiségi napon
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Békés megye újraszervezésé-
nek 300. évfordulója tiszteletére a 
Békés Megyei Önkormányzat ren-
dezvénysorozatot indított, amely 
több programból áll. Múlt pénte-
ken emléktábla avatással, kiállítás 
megnyitóval és díszközgyűléssel 
emlékeztek az újraszervezésre.

A megyei önkormányzat cél-
ja az, hogy az évforduló kapcsán 
nyomot hagyjon a lelkekben, az el-
mékben, tisztelegjen a múlt előtt és 
előremutasson a jövőbe. Bár Békés 
megye nyolc évszázada létezik, 300 
éve a török hódoltság, majd a ku-
ruc-labanc harcok nyomán elnép-
telenedett, szinte lakatlanná vált. 
Gyula 1566-os eleste után a nemesi 
vármegye szervezete gyakorlatilag 
megszűnt. A földek parlagon he-
vertek, pusztává vált a hajdan ter-

mő terület. Azonban egy maroknyi, 
új hazát kereső „úttörő” a nehézségektől sem tartva újra benépesítette 
a megyét.

Az újraszervezés „fi zikális” nyoma az a Bánfi  Gábor szobrász-res-
taurátor által készített emléktábla, amit a megyeháza falán dr. Turi-Ko-
vács Béla országgyűlési képviselő, az Országgyűlés korelnöke és Zalai 
Mihály, a megyei önkormányzat elnöke avatott fel. Az ünneplők ez-
után Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban vettek részt 
egy kiállítás megnyitóján. A tárlatot korábban a Munkácsy Mihály 
Múzeumban már láthatták az érdeklődők, „A Szent Koronába vissza-
kebelezett Békés megye török utáni helyreállításának háromszázadik 
évfordulója” alkalmából összeállított kiállítást az ünnepség alkalmából 
költöztették ideiglenesen Békésre.

A nap legfontosabb eseménye a Békés Megyei Kormányhivatallal 
közösen szervezett ünnepi megemlékezés volt, ami a házigazdák kö-
szöntőivel indult: Izsó Gábor Békés város polgármestere, Gajda Ró-
bert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és 
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
emelte ki, miért fontos emlékeznünk, mit jelent Békés megye életében, 
történelmében az elmúlt háromszáz év, mit köszönhetünk eleinknek, 
és mit kell továbbadnunk az utánunk következő nemzedéknek.

A díszközgyűlés fényét a Békéscsabai Jókai Színház előadása emel-
te. A műsorban kobozon játszott Baligáné Jankov Gyöngyvér, és a 
Belencéres Táncegyüttes fi atal tehetségei énekeltek-táncoltak a szín-
padon. A produkció létrehozásában Tege Antal és a színház színmű-
vészei közreműködtek.

A megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal közös ese-
ményének ünnepi beszédét prof. dr. Patyi András, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem rektora tartotta, aki elmondta, Békés megyei lévén erős 
kötelék fűzi a megyéhez. Szereti Békés megyét, az itteni tájat, a Körö-
söket, szeret hazajönni. 

A 300 év történetét dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igaz-
gatója idézte fel, beszélt arról, hogyan néptelenedett el a megye, és ho-
gyan építették újra Békés megyét az új hazát keresők, akik nem féltek a 
nehézségektől, a megpróbáltatásoktól, amik rájuk vártak.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 10-i ülé-
sén fogadta el a kitüntető díjakról szóló rendeletét, ebben egy új el-
ismerés is szerepel, a Polgárokért-díj, amit minden évben egy olyan 
polgármester kaphat, aki legalább egy cikluson keresztül töltötte be 
tisztét, és aki Békés megye történelmi hagyományaira építő, települése 
és a megye fejlődését elősegítő, kiemelkedő közéleti tevékenységet vé-
gez, végzett. Ezt a kitüntetést – elsőként - Babák Mihály, Szarvas város 
polgármestere kapta meg, aki munkássága legfontosabb elismerésének 
tekinti a díjat.

Az ünnepi események sora ezzel nem áll meg, gyerekeket célzó 
programok zajlanak. Hamarosan versmondó versenyen Békés megyei, 
illetve a megyéhez kötődő szerzők műveit idézik fel felső tagozatos ál-
talános iskolások és középiskolások, a megye történelméből műveltségi 
vetélkedőn adnak számot háromfős csapatok, valamint a legkisebbek 
arról készítettek alkotásokat, miért szeretnek Békés megyében élni. A 
programsorozat zárásaként a Békéscsabai Evangélikus Kistemplom-
ban barokk zenei koncertet ad a Budapest Saxophone Quartet Bányai 
Júlia énekművész és Kanyó Dávid fuvolaművész vendégszereplésével.

Várfi  András

Ünnepel  B ékés megye

Fürkészve néz a rongyos istálló szegény 
jászolában pihegő gyermekre a kétkedő. Bánt-
ja őt a szerény keret. Hogyan és miért jelent 
meg a második isteni személy ilyen alakban 
a földön? A hitetlenség telében megdermedt 
szíve nem tudja megérteni azt, hogy miként 
születhetik istállóban a világ Ura, akinek ren-
delkezésére állott a föld minden ékessége és 
gazdagsága? Minden tagadása és ellentmon-
dása mellett is érzi azonban, hogy valami 
rendkívüli dologgal áll szemben. Nincs a világ-
nak egyetlen eseménye, mely fontosságával 
megközelítené a betlehemi születést. A világ 
minden országa, minden embere az isteni 
gyermek születésétől számítja ma is az időt, 
a történelmet, jelezvén hogy világfordulat, új 
kezdet dátuma az első karácsonyi éjszaka.

Komor megilletődéssel tekint oda bűnron-
gyaiban az Istentől eltávolodott bűnös em-
ber. Eszébe jut ártatlan gyermekkora, amikor 
még csillogó szemmel tudott rátekinteni a 
karácsonyfára. Végigpereg szemei előtt első 
bukása, majd bűneinek sokasága, s érzi-látja, 
hogy minél jobban távolodott el a betlehemi 
kisdedtől, annál inkább zaklatottabb, nyomo-

rúságosabb, kétségbe ejtőbb lett a lelki vilá-
ga. Csendes derű, békés öröm, bensőséges 
nyugalom rég kiveszett a szívéből. S amit a 
világtól kapott, az kétes érték, talmi gyöngy, 
minden, csak nem lelki békesség.

Derűs arccal, boldog mosollyal nézi Jézusát 
a hitvalló. Amikor a jászolra, a szegény környe-
zetre néz, a hála könnye csillog a szemében. 
Mennyire is értékeli az Isten az ember lelkét, 
hogy szeretetből a legnagyobb megalázko-
dást, a legnagyobb szenvedést és nélkülözést 
is örömmel vállalta érte. 

Önként vállalta és tiszteletre méltóvá tette 
a szegénysége, hogy mindörökre észben tart-
suk örök célunkat, mely nem a világ javainak 
korlátlan összehalmozásával, hanem az Isten 
megismeréséből, szeretetéből és parancsai-
nak hűséges teljesítéséből áll. Példájával meg-
édesítette a nélkülözés és szenvedés keserű 
kenyerét, hogy őt követve és sorsunkat Istenre 
bízva részt vegyünk az ő égi gazdagságában 
is. De példát adott a gazdagoknak is. Ha Ő le-
mondott szeretetben végtelen gazdagságáról 
és magára vette a nyomorúság köntösét, a 
gazdagok se sajnáljanak lemondani fölösleges 

cicomáikról, fényűzéseikről és segítsenek azo-
kon, akik az élet keresztjét súlyosan hordják.

A csendes betlehemi istálló hangos a szere-
tet himnuszától.

Ember! Akármilyen keserű a sorsod, bármi-
lyen kétségbeejtő a holnapod, bármennyire is 
sötét a jövőd, ne félj!

Csak egyre vigyázz: a lelked legnagyobb 
kincsére, a hitedre!

Ha senkid sincs, az a kis Jézus a tied! Menj, 
siess hozzá. A pásztorok buzgóságával, a böl-
csek hitével és kitartásával közeledj felé és 
megnyugvást, lelki erőt, kitartást nyersz az 
élet küzdelmeihez. Hasonlóvá lett hozzád, 
hogy lélekben te is hasonlóvá légy Istenedhez!

Szomorú, nehéz sorsod tegyen gondolko-
dóvá és nyissa meg lelkedet a bebocsátást 
kérő földre szállott Isten előtt!

Csak így lesz megelégedett és boldog kará-
csony-ünneped!

Forrás: Hármas Körös, 1935. dec. 15. 
Csernus Mihály apátplébános

szerkesztett, aktualizált változat

Közreadta: Hegedűs Bence

Földre szállt az Isten (folyatás a címlapról)

dr. Turi-Kovács Béla avatóbeszéde

Babák Mihály átveszi a Polgárokért-díjat
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
Kiállítás a népi vallásosságról

Népi vallásosság címmel kiállítás nyílt a Szent Antal 
Népház kiállító termében 2015. november 7-én. 

Az állandó kiállítás tematikus rendben mutatja be azo-
kat a tárgyakat, melyek a falusi lakásbelsők házi oltárain, a 
szent sarokban vagy a sublód tetején álltak. A napi profán és 
szent cselekedetek szakrális jellegét erősítették a különféle 
Mária ábrázolások, a feszületek, szent képek és egyéb, a népi 
vallásosságban jelen lévő kegytárgyak. A Lourdesi Mária 
szobrocskák mellett, a szent családot, Páduai Szent Antalt 
és a gyermek Jézust ábrázolják a porcelánból, üvegből vagy 
egyszerű gipszből készült alkotások. A középső vitrinben, a 
Szent Imre Plébánián őrzött régi miseruhákból és társulati 
zászlókból látható egy összeállítás. 

A kiállítás több különleges tárgyat is bemutat. 
Az egyik a Szent Antal szegényházban lakott koldusasz-

szony horgolt terítője, melyet az 1940-es években készített, 
vagy az1872-ből származó hordozható Mária szobor. 

Az ablak melletti vitrinben egy talpas üvegpoharat látha-
tunk, melynek különös története van. A pohár, a csudabalai 
Geist uradalomból származik és az 1980-as évek elején mi-
sézésre használták a tájházban titokban megtartott misék 
során. 

A kiállított anyag jelentős részét alkotják a búcsús tár-
gyak. Endrődről Máriaradnára, később Szentkútra jártak 
búcsúkra. A búcsúfi a nemcsak ajándék volt az itthon mar-
adott családtagok részére, hanem különleges gyógyító erő-
vel felruházott tárgy.  

A népi vallásosság tárgyait bemutató állandó kiállítás 
létrehozásában köszönjük a segítségét Dr. Dénes Zoltán es-
peres úrnak és Czank Gábor plébános úrnak. 

Helyreigazítás

Lapunk októberi és novemberi számaiban egy személyes 
visszaemlékezést közöltem az 1956-os forradalom és megtorlás 
endrődi eseményeivel kapcsolatban. Célom a szemtanú lelkü-
letének átadása volt, nem pedig egy tudományos tézis felállítá-
sa. Az eseményeket minden résztvevő különböző árnyalatban 
szemlélte, az eltelt majd’ 60 év alatt pedig az emlékek is sokszor 
megfakulnak.

Így történhetett meg, hogy a Fülöp Imrével kapcsolatos in-
formációk egy része pontatlanul szerepelt, amiért is a család szí-
ves megértését kérem. Az okozott kelletlenségért elnézést kérek!

Hegedűs  Bence
főszerkesztő

* FELHÍVÁS *
JÓTÉKONY CÉLÚ ADAKOZÁSRA!

Az Élet Másokért Egyesület
megrendezi a

XIV. „SEGÍTSÜNK 
A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”

jótékony célú adakozását 
2015. december 19-én (szombat) 1400 órakor az

Endrődi Népházban (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.)

25 gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő 
rászoruló családot, valamint a bélfenyéri árvaház kis 

lakóit szeretnénk ebben az esztendőben megajándékozni 
a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően.

Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmi-
szert, édességet, írószert, játékokat, könyveket, és min-

dent, ami egy gyermek számára 
örömet jelenthet.

A  FELAJÁNLÁSOKAT A KÖVETKEZŐ 
CÍMEKRE VÁRJUK:

Vaszkó Sándorné
 Gyomaendrőd, Kollmann lakótelep (volt OTP melletti 

könyvelőirodán)
AKI ANYAGILAG SZERETNE SEGÍTENI, A KÖVET-

KEZŐ CÍMEN TEHETI MEG:
Számlaszámunk:

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

Partnerszervezeteink az adománygyűjtésben:

Gyomaendrődi Római Katolikus Egyházközségek,
 Gyomai Evangélikus Egyházközség, 
Gyomai Református Egyházközség, 
Szent László Zarándoklat szervezői, 

Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskolai Alapítvány

Segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük!

50. házassági évfordulók

Hanyecz Vencel és Farkas Erzsébet október 3-án szentmise 
keretében adtak hálát Istennek az elmúlt 50 év kegyelmi ajándé-
kaiért a hunyai templomban.

Kővári József és Hornok Ilona október 11-én szentmise ke-
retében adtak hálát a Mindenhatónak az elmúlt 50 év kegyelmi 
ajándékaiért a hunyai templomban.



VÁROSUNK2015. december 5

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

Az endrődi káplánok névsora II.

Szerkesztőségi ülés november 14-én

Liszt Imre 1858-1859, 1859-
1861

Kny Antal 1858-1860
Boglucz Sándor 1860-1861
Lintenmayer Károly 1861-1863
Fejér Nándor 1861-1864
Rázel József 1863-1868
Nádudvary Gyula 1864-1865
Ujváry Benedek 1865-1868
Grócz Béla 1865-1865, 1868-

1869
Turner Mihály 1868-1873
Apostol Ubald 1869-1871
Rithammer (Radnai) Farkas 1871-

1872
P. Mesterházy Imre kapuci-

nus,1872-1872, 1873-1873
Sárréthy János 1872-1873
Gyalay Béla 1873-1875
Spett Gyula 1873-1875
Langa lászló 1875-1876
Kába Lajos 1875-1875
Balázsy Béla 1875-1877
Rézmán Kálmán kapucinus 

1876-1877

Somossy Viktor 1877-1877
Névery Aurél 1877-1878
Végh Vince 1878-1880
Mattos András 1878-1879
Sperk József 1879-1881
Szomolányi Modest 1880-1881
Kresznerics György 1881-1886
Rozemberszky Gyula 1881-1882
Dávid Kornél 1882-1883
Bedák Mátyás 1883-1884, 

1885-1888, 1889-ben plé-
bános helyettes

Tárkányi Péter 1884-1886
Vagaszky János 1886-1889
Eszes Béla 1888-1890
Szentkirályi Zoltán István 1889-

1890
Tarnay János 1890-1892
Kopis József 1890-1891
Bázár Gyula 1890-1891
Szabó István 1891-1893
Görgényi Jenő 1891-1892
Brösztel Lajos 1892-1894
Pálfy Béla 1892-1894
Szabó Sándor 1893-1894

Léky Kornél 1894-1895
Hamernyik Sándor 1894-1896
Stolmár Ernő 1894-1895
Besser Hugó 1895-1896
Varjú Lajos 1895-1898
Széles Elek 1896-1898
Gáspár István 1896-1900
Bogdánffy Géza 1898-1900
Kampell József 1898-1901
Mellau István 1900-1903
Kovács Márton 1900-1903
Ruszka Zoltán 1901-1903
Rácz Pál 1903-1906
Hagen Ferenc 1903-1907
Molnár János 1903-1905
Lipcsei Gyula 1904-1905
Mazurek Gyula 1905-1905
P. Lencse Ágoston kapucinus 

1905-1906
Ifj. Gahér Mihály 1906-1907
Prikeszki Leó kapucinus 1906-

1907
Pércsy Márton 1907-1907
Csernay Géza 1907-1910
Krajnik György 1907-1910
P. Polák József kapucinus 1907-

1908
Papp Béla 1908-1909
Fejér Lajos 1909-1910
Vinkler Gusztáv Ágoston 1910-

1911
Dominyák István 1910-1911
Hobeck István 1910-1911
Fontos János 1911-1913
Csernus Mihály 1911-1912
Tóth Kálmán 1911-1912
Fejér Imre kondorostanyai 

(hunyai) káplán: 1912-1914
Ponner Antal 1912-1913
Erdődy Bakacs István 1912-1914
Peszeki Gergely 1913-1915
Bánáss László 1913-1914

Paulik Béla 1914-1914
Pálóczi János 1914-1914
Glatz Mihály 1914-1915
Gyenes György kondorostanyai 

(hunyai) káplán: 1914-1921
Dr. Kompasz Árpád Gyula 1915-

1917
Hoszpodár Balázs 1915-1916
Riegel Géza 1916-1917
Herbály István 1916-1917, 

1918-1918
Takácsy Dénes 1917-1919
Kálló Ferenc 1917-1918
Kovács Sándor 1918-1918
Betucher Ferenc 1918-1919 

kondorostanyai (hunyai) káp-
lán: 1942-1943

Szabó Frigyes lazarista 1918-
1921 kondorostanyai 
(hunyai) káplán: 1921-1931

Tímár Máté 1919-1922
Buday László 1921-1925
Besenszky Emil 1921-1922, 

1923-1924
Bartyik Mátyás 1922-1923
Mányi Sándor 1922-1923
Tóth István 1923-1925
Dr. Mihálik István 1924-1925
Valcsák Ágoston 1925-1927
Iványi György 1925-1926
Süle József-1925-1926
Kálló Ferenc 1926-1926
Vlagyovits István 1926-1929
Nemcsik Lehel 1926-1928
Dávid Béla 1927-1927
Nagy István 1927-1928
Ancsin György 1928-1933
Szvetits Viktor 1928-1932
Szabó Imre 1929-1930
Pflaum József 1930-1933

elköszöntünk Iványi László esperes úrtól, volt főszerkesztőnktől

Szerkesztőségünk és az End-
rődi Szent Imre Egyházközségért 
Közhasznú Alapítvány tagjai a 
gyűlés után.

Első sor (balról jobbra): Bukva Csilla, 
Várfi  András, Gyuriczáné Szabó Erzsé-
bet, Szabó Zoltánné, Iványi László, Polá-
nyi Éva, Hunya Jolán, Szonda István

Második sor (balról jobbra): Dr. Varju 
László, Tóth Péter, Hegedűs Bence, Far-
kas Zoltánné, Zsögön Renáta, Fülöp Zol-
tán, Pelyva Miklós, Soczó Géza

Hiányoznak: Czank Gábor, Cs. Szabó 
István, Seidl Ambrus
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ADVENTI MISEREND
Endrőd:

Advent során hétfőn, kedden, szerdán és pénteken reggel 6 
órakor „roráté” azaz hajnali mise.

Szombaton este 5 órakor vecsernye és előesti mise.
Vasárnap délelőtt 9 órakor nagymise.

Gyoma:
Szerdán délután 4 órakor szentmise a plébánián kialakított, 

fűtött imateremben.
Vasárnap délután 4 órakor nagymise a templomban.

Hunya:
A meghirdetett hétköznapokon délután 4 órakor szentmise.

Vasárnap délelőtt 11 órakor nagymise.

KARÁCSONYI MISEREND:
Endrőd:

December 24. szenteste:
Éjfélkor: Éjféli mise.

December 25. karácsony I. napja:
9 óra: nagymise, a hittanos gyerekek pásztorjátékával.

December. 26. Karácsony II. napja:
9 óra: nagymise

December. 27. Szent Család vasárnapja
9 óra: nagymise. Mise végén a jelenlévő házaspárok megáldása és 

János-napi borszentelés.

December 31. Szent Szilveszter pápa
17 óra: Év végi hálaadás.

Újév napján vasárnapi miserend szerint van szentmise.

Gyoma:

December 24. szenteste:
22.00 óra: Éjféli mise.

December 25. karácsony I. napja:
16 óra: nagymise, a hittanos gyerekek pásztorjátékával.

December. 26. Karácsony II. napja:
16 óra: nagymise

December. 27. Szent Család vasárnapja
16 óra: nagymise. Mise végén a jelenlévő házaspárok megáldása és 

János-napi borszentelés.

December 31. Szent Szilveszter pápa
16 óra: Év végi hálaadás.

Újév napján vasárnapi miserend szerint van szentmise.

Hunya:

December 24. szenteste:
20.00 óra: Éjféli mise.

December 25. karácsony I. napja:
11 óra: nagymise, karácsonyi műsorral.

December. 26. Karácsony II. napja:
11 óra: nagymise

December. 27. Szent Család vasárnapja
11 óra: nagymise. Mise végén a jelenlévő házaspárok megáldása és 

János-napi borszentelés.
December 31. Szent Szilveszter pápa

16 óra: Év végi hálaadás.
Újév napján vasárnapi miserend szerint van szentmise.

„ISTENGYERMEK, KIT IRGALMAD 
KÖZÉNK LEHOZOTT...”

Szentatyánk, Ferenc pápa a 2016-os évet az Irgalmasság szent-
évévé nyilvánította, mely 2015. december 8-tól, Szeplőtelen Fo-
gantatás ünnepétől 2016. Krisztus Király ünnepéig tart. Ebben a 
szentévben a Szentatya különösen is fel akarja hívni a világ keresz-
tényeinek fi gyelmét az Isten irgalmas szeretetére, atyai jóságára és 
megbocsátó szívére.

Ennek a szentévnek jegyében szeretnénk az idei karácsonyt is 
ünnepelni, mottójául választva a jól ismert karácsonyi ének kez-
dő sorát: „Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott...” Ez a szép 
ének is kidomborítja Istenünk irgalmasságát. Annyira szeretett 
bennünket, hogy egy apró gyermek alakját magára öltve leszállt a 
mennyei dicsőségből a betlehemi szegényes istálló jászlába, hogy 
megváltson minket az örökös kárhozattól, és hogy bennünket is ta-
nítson az irgalmasság cselekedeteire.

Napjainkban eluralkodott a kegyetlenség, a háborúság, a vér-
ontás és ennek következményeként a jövőtől való félelem és aggo-
dalom az emberekben. És ezekben a nehéz időkben is, dacolva az 
emberi kegyetlenséggel és a háborútól való félelemmel, felzúgnak a 
karácsonyi harangok, jelezve az Istengyermek érkezését, jelezve az 
Isten irgalmas szeretetét.

Nekünk, keresztényeknek, ebben az isteni irgalomban biza-
kodva kell leborulnunk a betlehemi jászol elé, és imádkozni, hogy 
a kisded Jézus legfőbb karácsonyi ajándékként békét és szeretetet 
hozzon a világ népeinek.

Egy lelki író visszaemlékezve az első világháború alatti gyer-
mekéveire, lejegyzi a háborús idők szegényes karácsonyait: a boltok 
üresek voltak, az emberek hallatlan szegénységben és nélkülözés-
ben éltek, a családfők a harctereken küzdöttek vagy talán már el is 
estek, -s közben elérkezett a Szenteste. A gyermekeit egyedül nevelő 
édesanyának nem volt pénze sem karácsonyfára, sem ajándékok-
ra, mégis széppé akarta tenni gyermekei ünnepét. Színes papírból 
készített díszeket, melyet a lyukas fazékba ültetett rozmaringbo-
korra fűzött, és vattacsomóból készített egy báránykát, melynek 
gyufaszálakból gyártott négy lábat, s ezt egy kistányérra állítva, a 
„karácsonyfa” alá tett. „Ennyi volt a karácsonyunk. Siralmasan sze-
gény volt, -írja a lelki író, -de áradt belőle édesanyánk szeretete, és 
ezen keresztül megéreztük az Isten szeretetét is, Aki még ezekben 
a véres időkben sem feledkezett meg rólunk... Tavasszal lefogyva, 
sebesülten, de hazajött édesapánk a frontról, és lassan vége lett a 
háborúnak is. Ha nehezen is, de újrakezdtük az életet, és mi gyere-
kek hittük, hogy a karácsony éjjelén közénk szálló Kisjézus, az Isten 
Báránya hozta el nekünk ezt az örömet és békét.”

Nekünk is hinnünk, bíznunk kell az irgalmas Isten szeretetében, 
aki karácsony éjjelén közénk száll. Hinni, bízni abban, hogy ez a 
szeretet erősebb minden emberi háborúskodásnál és a fegyverek 
hangjánál. S ami a legfontosabb: nekünk is minden erőnkkel azon 
lenni, hogy Jézus irgalmasságát megtanuljuk, és ennek jegyében 
tegyünk mindent. Segíteni az elesetteken, imádkozni a világ béké-
jéért, imádkozni azért, hogy az emberiség megértse: a szeretet és 
az imádság az, ami igazi békét tud eredményezni a szívekben és a 
világon élő népek között.

Ennek jegyében gyújtsuk meg december során a Krisztus-várás 
szép jelképén, az adventi koszorún a négy gyertyát, s kérjük az Is-
tengyermeket a jól ismert fohásszal: „Szelíd és alázatos szívű Jézus, 
alakítsd szívünket a te szent szíved szerint!”

Karácsony szentestéjén ezen őszinte kéréssel szíveinkben, igye-
kezzünk minél nagyobb számban megjelenni az éjféli misén, és 
imádkozzunk együtt a kisded Jézushoz, hogy az az irgalmasság, 
mely őt közénk lehozta, költözzék be szíveinkbe, családjaink életé-
be és az egész világ számára hozzon egyetértést, szeretetet és békét.

Czank Gábor plébános



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Trierben született 340 körül, csa-
ládja Rómából származott. Rómá-
ban tanult, diplomáciai pályára ké-
szült, majd Sirmiumban (Sremska 
Mitrovica) volt hivatalnok.

374-ben Milánóban működött mint 
a város prefektusa, és egy püspökvá-
lasztás során a katolikusok és ariánu-
sok csaknem véres zavargásba keve-
redtek. Ambrus a rend fenntartására 
katonákkal sietett a helyszínre. Ekkor 
a nép, egy gyermek bekiabálására, 
közfelkiáltással püspökké választotta, 
pedig akkor még csak hittanuló volt.

Megkeresztelkedett, pappá szen-
telték, és egy hét múlva december 
7-én fel is szentelték Milánó püspö-
kévé.

Püspöki feladatait nagyon jól látta 

el, mindenki iránt gyakorolta a fele-
baráti szeretetet, népe pásztora és 
tanítója volt. Az ariánusok ellen küz-
dött, könyveket írt, kiváló szónok volt, 
és küzdött a pogányság maradványai 
ellen is.

Beszédeit tömegek hallgatták, ta-
nulmányozására Ágoston Afrikából 
Milánóba utazott. A szónoklatok hatá-
sa alatt Ágoston megtért, megkeresz-
telkedett, új életet kezdett.

Hatalmas tudása, kiváló politikai 
érzéke, rendíthetetlen hite a legje-
lentősebb egyházatyák közé emelte. 
Mindég a legfontosabbnak tartotta a 
püspöki feladatait, de ebben gyakran 
gátolta a politikában rá váró feladatok 
megoldása. Meghalt 397. ápr. 4-én 
Milánóban és ott van eltemetve.

SZENT AMBRUS
ünnepe: december 7.

„IMA - SAROK”
Karácsonyi rózsafüzér
(„Betlehemi Olvasó”)

Ez a rózsafüzér három tizedből áll, a Szentháromság tiszteletére.
Bevezetése a szokott módon:

Hiszekegy... Miatyánk...
Három üdvözlégy az alábbi titkokkal:
 -ki hitünket növelje.
 -ki reményünket erősítse.
 -ki szeretetünket tökéletesítse.

Az első tizedben az üdvözlégyeket így imádkozzuk (tízszer):
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Ál-

dott vagy te az asszonyok között és áldott az az óra, melyben Isten 
és Ember született, a mi urunk, Jézus Krisztus. Asszonyunk Szűz 
Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, 
most és halálunk óráján. Amen.

Miatyánk... Dicsőség...

A második tizedben az üdvözlégyeket így imádkozzuk (tízszer):
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Ál-

dott vagy te az asszonyok között és áldott légy, dicsőséges szép Szűz 
Mária, kitől Isten és Ember született, a mi urunk, Jézus Krisztus. 
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál éret-
tünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Miatyánk... Dicsőség...

A harmadik tizedben az üdvözlégyeket így imádkozzuk (tíz-
szer):

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Ál-
dott vagy te az asszonyok között és áldott az az óra, melyben Isten 
és Ember született, és te, tisztaságos szép Szűz Mária, szűzen meg-
maradtál. Istennek szent anyja és mennyei királynő, hiszem, hogy 
meghallgatod az én imádságomat az Isten akarata szerint és az én 
lelkemnek üdvösségére. Amen.

Miatyánk... Dicsőség...

Közreadta:
Czank Gábor

Kedves Olvasók!
Újságunk élete tartalmasan telt az elmúlt hónapokban. Iványi 

László volt főszerkesztő orosházi esperes-plébánossá történt kineve-
zése folytán lemondott tisztségéről, helyébe Hegedűs Bencét válasz-
tottuk ideiglenes jelleggel. A változás következtében sok kérdőjel és 
bizonytalanság merült fel az újság jövőjével kapcsolatban. Az október 
24-én és november 14-én tartott szerkesztőbizottsági üléseken azon-
ban sikerült megnyugtatóan rendezni a helyzetet, így örömmel szá-
molunk be róla, hogy újságunk ismét stabil alapokon áll, a keresztény, 
nemzeti szellemiségét továbbra is őrizzük.

Hegedűs Bence immár végleges főszerkesztői megbízatást kapott, 
a tördelési feladatokat pedig továbbra is Iványi László esperes látja el. 
Ezen kívül több tartalmi és formai újítás bevezetéséről is döntés szüle-
tett, melyeket folyamatosan fogunk megvalósítani, néhány már ebben 
a számban is észrevehető.

Csak akkor tudjuk az elért színvonalat tartani és tovább fejlődni, ha 
lapunk anyagi háttere is biztosított. Ezért kérünk mindenkit, hogy ne 
hanyagoljuk el az újság előfi zetését. Akik eddig valamilyen okból nem 
fi zettek (elfelejtették, elhanyagolták vagy elmaradásuk van), kérjük pó-
tolni! Ha valaki lapunkat lemondaná (amit nagyon sajnálnánk), akkor 
kérjük, még decemberben tegye meg!

Elkészült lapunk jövő évi költségvetése. Hála Olvasóink érdeklődé-
sének és támogatásainak, a jövő évben lapunk eladási ára továbbra 
is csak 220 Ft lesz.

Akik egyben, egy évre kifi zetik, kedvezményben részesülnek:
- a helyi és hunyai olvasók részére a 2016. évi előfi zetés díja 

továbbra is csak 2.500 Ft/év
- a postán küldött lapunk előfi zetési díja továbbra is csak 

4.800 Ft/év, mely összeget kérjük a mellékelt csekken szívesked-
jenek befi zetni.

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

Akinek anyagi helyzete megengedi, hogy az előfi zetési összegen 
túl támogassák lapunkat, minden összegű anyagi támogatást köszö-
nettel és szeretettel fogadunk, és előre is köszönünk.

Köszönjük kedves olvasóinknak, előfi zetőinknek, hogy az elmúlt 
évben is hűségesek maradtak lapunkhoz. Kérjük, lapunkat mutassák 
meg ismerőseiknek, családtagjaiknak! Hívják fel ránk a fi atalok fi gyel-
mét is, hisz írásaink róluk és hozzájuk is szólnak! Közeleg a Karácsony. 
Lepjük meg családtagjainkat, barátainkat egy-egy Városunk újság elő-
fi zetéssel!

Minden kedves Olvasónknak jó egészséget, békés, nyugodt éve-
ket kívánunk!

Gyomaendrőd, 2015. december hava
Városunk Szerkesztősége
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GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA - Civil sarok - 

KÖSZÖNJÜK IVÁNYI LÁSZLÓ ATYA!
November 14-én ünnepi szerkesztő-

bizottsági ülés keretében köszöntünk el 
főszerkesztőnktől, lapalapítónktól Iványi 
László esperes úrtól, aki mintegy huszonkét 
évig volt lapunk főszerkesztője s az endrődi 
városrész illetve Hunya plébánosa is hu-
szonhárom évig. Mint ismert, augusztus 
3-tól az orosházi esperesi kerület esperese, s 
a Jézus Szíve templom plébánosa lett.

Laci atyát én is huszonéve ismerem, ő 
temette szüleimet is, s többször felvetődött 
bennem a gondolat, amióta e rovatot szer-
kesztem, hogy őróla is kellene írnom, hisz ő 
is oly sokat tett a maga területén a város-
ért, követendő példa. Erre mindeddig nem 
kerülhetett sor, hiszen mint az újság főszer-
kesztője ezt elhárította szerényen. Most van 
rá lehetőségem, s élek is vele.

Iványi László városunk szülötte, End-
rődön született, itt járt általános iskolába, 
Gyomára gimnáziumba. Szegeden végez-
te a teológiát, 1980-ban szentelték pap-
pá. Ásotthalom, Debrecen, Hosszúpályi 
voltak útjának állomásai aztán újra itthon 
kötött ki, több mint két évtizedig.

Így vall röviden munkásságáról:
– Gyomaendrődről oldallagosan el-

láttam a hunyai egyházközséget is 19 
évig úgy, hogy az utolsó három évben 
ott laktam – meséli László atya. – Lel-
kipásztori munkáim mellett felújítot-
tam a hosszúpályi templom belsejét, 
felépítettem és megszerveztem a 
gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskolát. Újjáépítettem a le-
égett hunyai templomot, és új plébá-
niát is építettem, melynek én lettem az 
első lakója. Mindezek mellett 22 évig 
szerkesztettem a gyomaendrődi Vá-
rosunk újságot.

Sokat köszönhet neki Gyomaendrőd, 
tiszteleg előtte a szülőfalu, az endrődi vá-
rosrész lakói.

Sok sikert kívánunk neki lelkipász-
tori küldetése következő állomásán, s 
tudjuk úgy megy, hogy a szívében ma-
rad közöttünk, mint megannyi elszár-
mazott.

Iványi László tb. kanonok, esperes-
plébános

Endrődön született 1957. július 29-én. 
Az általános iskolát Endrődön, a gimná-
ziumot Gyomán végezte, majd a szegedi 
szemináriumba került. Tanulmányai el-
végzése után Dr. Udvardy József püspök 
úr szentelte pappá Szegeden, 1980. júni-
us 14-én.

Szolgálati helyei:
1980-82 között Ásotthalmon, majd 
1982-84 között Debrecenben, a Szent 

Anna Plébánián káplán.
1984-89-ig plébános Hosszúpályiban,
1989-2012-ig pedig Gyomaendrőd 

város endrődi városrészének Szent Imre 

Plébániáján. Emellett
1996-tól oldallagosan ellátja a hunyai 

Szent László Király Plébániát, majd
1997-1999-ig oldallagosan ellátja a 

körösladányi és dévaványai plébániákat
2010. február 5-től 2011. augusztus 

1-ig a gyomai Jézus Szíve Plébániát is
2012. augusztus 11-től (egészségi 

állapota miatt) a főpásztora felmenti az 
endrődi plébánia vezetése alól, és Hu-
nyán lesz plébános 

2015. augusztus 3-tól orosházi plébá-
nos és kerületi esperes

Tevékenysége:
1982-84 között, debreceni segédlel-

készi működőse alatt nagy hangsúlyt 
helyezett a fi atalok pasztorálására. Fel-
élesztette és újjászervezte a fi atalok cso-
portját (főleg egyetemisták), akikből ifj ú-
sági énekkart szervezett. Ez az énekkar 
ma is tovább él Dalárda néven, a hajdani 
tagok, és ma már az ő gyerekeik közremű-
ködésével. Ebben az időben sok lengyel is 
megfordult vagy tartózkodott a városban, 
turizmus és egyéb céllal. Az ő lelkipásztori 
ellátásukkal is foglalkozott, vasárnapon-
ként a lengyel miséken zsúfolásig megtelt 
a Szent Anna templom.

Lelkipásztori szolgálatai mellett felújít-
tatta a létavértesi kápolnát, a hosszúpályi 
templom belsejét, az endrődi templomot 
kívülről. És talán az eddigi legnagyobb 
műve a gyomaendrődi Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola felépítése és el-
indítása 1994-95 között. Újabb feladat, 
újabb kihívás: 1999-ben tűzvész követ-
keztében a leégett hunyai templom újjá-
építése, mely 2000-ben el is készült.

Felépült a Szent Gellért Katolikus Álta-
lános Iskola tornaterme, ebben is segéd-
kezik.

2002-ben felújíttatta az endrődi temp-
lomtetőt, majd 2003-ban a plébánia lakás 
részét.

Felépítteti az új hunyai plébániát 
2004-ben, melyet a Szent László búcsú 
napján a püspök úr megáldott.

2005-ben felújíttatja a plébániai irodát 
és hittantermet. 

A gyomaendrődi önkormányzatnál 
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esély-
egyenlőségi Bizottság tagjaként is mun-
kálkodik 2010-ig

Tagja a Békés Megyei Szociális Köz-
alapítvány kuratóriumának, annak meg-
szűnéséig (2010), valamint az endrődi 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában 
működő Dr. Farkas János-féle alapítvány-
nak is. 

A Szarvasi Espereskerület hitoktatási 
felügyelője feladatkört is ellátta 2005 feb-
ruárjáig. 

Tagja az Egyházmegyei Nyugdíjbizott-
ságnak.

Tagja volt egy ökumenikus Internetes 
Keresztény lelki gondozói szolgálatnak.

2003. október 7-én a Templomos Lo-
vagrend tiszteletbeli lovaggá fogadja, és 
a Lovagrend Tiszántúli Komtúriája lelki 
vezetője 2009-ig. 

A Városunk c. újságnak kezdettől fog-
va munkatársa, az egyházi oldal összeállí-
tója, valamint technikai munkatárs. 2007-
től főszerkesztő. Az internetes változat az 
ő munkája.

2004. október 23-án Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata Gyomaendrődért 
Emlékplakett kitüntetésben részesítette. 

2006. március 27-től tb. kanonok.
2006. december 16-tól a Városunk új-

ság főszerkesztője.
2008. június 28. Hunya községért ki-

tüntető címet kapja.
2009-ben felújíttatja az endrődi temp-

lom előtti 200 éves műemlék kőkeresztet
2010-ben felújíttatja az endrődi temp-

lom sekrestyéjét. Felújíttatja a plébánia 
villanyhálózatának egy részét, valamint a 
plébánián és a templomban energiataka-
rékos világításra tér át.

2000-2013-ig nyári szabadsága idején 
ellátja a görögországi Nafplio lelkipászto-
ri szolgálatát, különös hangsúlyt helyezve 
a lengyel nyelvű hívekre.

2015. március 23-án püspöke kinevez-
te az Isteni Irgalmasság Apostoli Lelkiségi 
Mozgalom egyházmegyei referensévé.

Hobby: Számítástechnika, valamint 
Lengyelország, mert lengyelül is tud, va-
lamint az utazás.

Az országok, ahol eddig járt: Len-
gyelország, Németország, Csehország, 
Szlovákia, Románia, Bulgária, Ausztria, 
Olaszország, Vatikán, San Marino, Bosz-
nia-Hercegovina, Szlovénia, Horvátor-
szág, Szerbia, Macedónia, Montenegro, 
Ukrajna, Görögország, Törökország, Irán

(Copyright © 2015 Iványi László)

Aktívan eltöltött sikeres szolgálatot  
kívánunk új beosztásában.

Lejegyezte:
Dr. Varju László
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ÜNNEPI KALENDÁRIUM
- December -

December 4: Szent Borbála (Barbara).
Borbála őskeresztény vértanú volt, a középkor egyik legtisztel-

tebb szentje. Pogány római családból származott. Mikor édesapja 
megtudja, hogy lánya keresztény lett, dühében egy toronyba záratja 
és éhezteti, végül -mivel Borbála mindvégig kitart keresztény hite 
mellett, apja saját kezűleg fejezi le lányát a város főterén.

A Borbála-ág. Borbála napján sokfelé szokás, hogy különféle 
gyümölcsfa ágakat (meggy, cseresznye, barack) vágnak és a meleg 
szobában vízbe teszik. Ha újévre a gyümölcsfaágak kivirágoznak, 
úgy tartják, hogy jó gyümölcstermés várható.

December 13: Szent Luca (Lúcia)
Luca is az őskeresztény vértanúk közé tartozik. Különösen a 

szembetegek tisztelik őt védőszentjükként, mert Luca önmagát 
vakította meg, csak hogy tisztasági fogadalmát megtarthassa és ne 
kelljen férjhez mennie. A keresztényüldözés idején válogatott kín-
zások után ontotta vérét Krisztusért.

A Luca-búza. Luca napján szokás virágcserepekbe búzát vetni. 
Ez karácsonyra kizöldül, -ezzel díszítik a családi karácsonyi asztalt, 
illetve a templomokban a betlehemet és az oltárokat. A régiek úgy 
vélték, ha a Luca-búza sűrűre kelt ki, jó búzatermés várható.

A Luca-naptár. Luca napjától kezdve karácsonyig felírtak min-
den napot, hogy milyen idő volt, száraz avagy csapadékos. A ti-
zenkét nap a következő év tizenkét hónapjának felelt meg, illetve 
annak, hogy melyik hónap lesz esős és melyik száraz.

December 28: Aprószentek.
Aprószentek néven tartja számon a kereszténység azokat a bet-

lehemi gyermekeket, akiket Heródes öletett meg abban a remény-
ben, hogy a Kisjézus is közöttük lesz. Vértanúkként tiszteljük őket.

Aprószenteki vesszőzés. Ezen a napon a szomszédok vesszőt 
vágtak a kertben és a hozzájuk valami ürüggyel átküldött szom-
szédgyerekeket megkérdezték: „Hányan vótak az Aprószentek?!” 
Erre a helyes válasz ez volt: „Száznegyvennégyezren, minden sa-
rokba’ egy szakajtóval!” Ha a gyermekek nem tudták a választ, a 
szomszéd a vesszővel elporolta a nadrágjukat. Úgy tartották, hogy 
ettől a gyermekek egész évben egészségesek lesznek.

December 27: Szent János napja.
Ezen a napon az emberek bort visznek a templomba, ahol a pap 

mise végén megszenteli. A legenda szerint ugyanis egy alkalommal 
János apostolt mérgezett borral akarták megölni, de ő megáldotta 
a poharat, és kiitta tartalmát, de semmi baja sem lett tőle. Az em-
berek a megszentelt János-napi bort betegségek idejére tartogatták.

December 29: Szent Tamás püspök napja.
Az ezen a napon vágott disznó zsírjából egy tégelyben eltettek a 

kamrába, és úgy tartották, hogy különféle betegségek idején a fájós 
testrészt ezzel bekenve, gyógyulást nyernek. „Szent Tamás zsírjá-
nak” nevezte a népnyelv.

December 31: Szent Szilveszter pápa napja.
Ezen a napon készítették a hagyma-naptárt. Ez úgy készült, 

hogy néhány hagymát kettévágtak, és rétegeit óvatosan szétszedték. 
Kiválasztottak tizenkét körülbelül egyforma hagyma-réteget, egy 
papírlapra tették sorban, és mindegyik fölé odaírták egy-egy hónap 
nevét. Aztán mindegyikbe tettek egy-egy kiskanál konyhasót. Újév 
reggelére egyik másik hagymarétegben megolvad a só, míg másik 
részében száraz marad. Így próbálták megjósolni, mely hónapok 
lesznek száraz, s melyek csapadékos hónapok az új esztendőben.

Czank Gábor

Biztató tehetségek
Uhrin Andor

A gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskola 4. b 
osztályos tanulója, Uhrin 
Andor a Békéscsabai Jó-
kai Színházban, a Légy jó 
mindhalálig című musical 
főszerepére jelentkezett, 
két másik fi úval együtt. An-
dor megkapta a lehetősé-
get, elkezdhette próbálni a 
főszerepet.

Szeptemberben jelent-
kezett a szereplőválogatás-
ra, ahol gyerekszereplőket 
kerestek a darab januári 
bemutatójához. Az első 
körben kiválóan szere-
pelt, ezért a második kör-
ben Nyilas Misi szerepére 
jelölték. Három fi ú közül 
került kiválasztásra, a két 
főszereplő, melyet az idén 
nem Andor kapott meg. A 
próbák alatt világossá vált mind a rendezőnek, mind a szüleinek, 
hogy Andor rendkívül tehetséges, kiváló hangi adottságokkal 
rendelkező gyermek, de még csak 9 éves és nagyon érzékeny. Így 
édesanyja megbeszélte a rendezővel, Seregi Zoltánnal, hogy idén 
nem, de jövő szeptemberben számítanak Andorra a főszerepet il-
letően. Egy darabra való felkészülés rendkívül nagy fi zikai teher is. 
Heti 5 napon keresztül próbálnak a gyerekek karácsonyig, janu-
árban, a délelőtti órákban is. Andor úgy döntött, hogy idén nem 
vesz részt a darabban. Számára fontosabb az iskola, a hegedű és 
a néptánc. Ám ezekről le kellene mondania. Tavasszal hegedűver-
senyre készül, így döntéshelyzetbe került, és ő döntött.

A rivaldafény helyett, 9 évesen, a biztonságos, megszokott éle-
tet választotta. Igazán bölcs és megfontolt döntés volt ez részéről.

Andor már az anyatejjel szívta magába a zenét, hiszen apukája 
hivatásszerűen zenél. A Békéscsabai Művészeti Iskola pedagógu-
sa és a Békés Megyei Filharmonikusok koncertmestere, első he-
gedűse. Míg édesapja a klasszikus vonalon (olykor a jazz világá-
ban is), addig édesanyja a népzene világában mozog otthonosan. 
Andor három éve hegedül és néptáncol. Minden érdekli, nagyon 
nyitott a világra, a lehető legtöbb információt és tudást szeretné 
magába szívni. Harmadik osztályban, első lett a városi versmondó 
versenyen. Gratulálunk és büszkék vagyunk Andorra! További si-
kereket és hasznos időtöltést, jó tanulást kívánunk neki!

Farkas Sándor
Sándor egy gyomaendrődi 

származású 22 éves fi atalem-
ber, aki jelenleg Budapesten 
él. A Békéscsabai Jókai Színház 
Színitanházában színész és éne-
kes végzettséget szerzett, az 
álmai között áll, hogy egyszer 
elismert musical színész és elő-
adóművész legyen.

Sándor már számos rendezvé-
nyen szerepelt Gyomaendrődön 
és a Békés megyei városokban, 
falvakban. 2015 nyarán rátalált 
egy menedzserre, aki a fellépése-

it szervezi, az ősz folyamán pedig egy zeneszerzővel is felvette a 
kapcsolatot. Utóbbival a jövőre nézve nagy tervekkel készülnek.

Az itthoni közönség legutóbb a november 28-án megrende-
zett VII. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny mű-
sorában hallhatta énekelni egykori és mai slágereket. 

Gratulálunk eddigi eredményeihez, és sok sikert kívánunk 
Neki a továbbiakban is!



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Kedves Olvasó!
Lapunk novemberi számában egy 

interjúrészletet közöltünk, melyben 
Vaszkó Irénke néni felidézte az édes-
apjától hallott búcsújárási szokásokat, 
énekeket, különösen a máriaradnai za-
rándoklatra vonatkozóan. Az alábbiak-
ban az interjú második, befejező részét 
olvashatják.

„Ha falun mentek keresztül rendbe 
szedték magukat, vagyis megtartották 
a szabályos sorokat. A búcsúsgazda 
azt mondta: „ A falun keresztények ke-
resztény rendben mennek keresztül, 
mert tudjátok meg, hogy itt majd sokan 
kijönnek.” Még egy versszakot éne-
keltek és nyíltak a kapuk, jöttek ki az 
utcára az asszonyok. Édesapámék, a 
búcsúsok a kocsiúton mentek, melyen 
keresztül a csapadék víz levezetésé-
re itt-ott kis árok volt ásva, keresztben 
az úton. Erre már figyelmeztetett a 
búcsúsgazda. Megálltak az énekkel 
és mondta: „Itt árok van, itt ugorjunk!” 
A huncut fiúk meg, akik utoljára jöttek 
kiabáltak, mert akkor már kinn volt a 
fél falu a kapukban: „Itt meg szép lány, 
csodálkozzunk! - „Ej, ha!” Aztán nagy 
vidámság lett és szépen, lassan men-
tek tovább. Közben a helybeliek oda-
mentek Krisztuskát csókolni. Ezt akkor 
így mondták. A búcsúsgazda előtt egy 
fiatal fiú vitte a keresztet és odatartotta 
az emberek felé, és aki akarta, meg-
csókolta. Gyerekek, asszonyok, sokan megcsókolták a ke-
resztet, majd „dícsírtessék”-kel elköszöntek. A búcsúsgazda 
feltartotta az ő kereszttel faragott botját és mondta: „Indulunk 
tovább” Megindultak a „Te vagy földi éltünk vezércsillagá”-
val és a falubeliek is csatlakoztak ehhez a közismert ének-
hez. Volt aki utánuk ment és együtt énekelt a falu határáig. A 
falu határán visszafordultak a kísérő lányok, fiúk, a búcsúsok 
pedig lazább menetben mentek tovább. Majd találtak egy 
olyan tisztást, ahol kivágott fák voltak, oda le lehetett ülni, 
megpihentek, vizet ittak. Egy jó fél órát pihentek és akkor a 
búcsúsgazda szólt, hogy sorakozzanak, megmondta, hogy 
a következő ének: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek! Ezzel el-
indultak szépen. A másik megállót már a búcsúsgazda tud-
ta, hogy hol állnak meg. Így mentek egészen Békéscsabáig. 
Mire beértek már délután volt. Fáradtak voltak, porosak is 
voltak. Ott valahol a búcsúsoknak volt egy megálló. Közösen 
imádkozták el az esti imát és énekelték az Égi lantban lévő 
estvéli éneket:

A Nap lement, az éj beállt, álom jő szememre, 
Jó Istenem viselj gondot alvó gyermekedre.
Hogy kezeid közt szunnyadjak és karjaid közt nyugodjak.
Adj csendes éjt szüleimnek, adj csendes éjt mindeneknek.
Te voltál örömöm e napon, Te voltál reményem,
Benned bízom, s reád hagyom minden reménységem,
És én Téged járva-kelve, fölvirradva vagy lefekve
imádlak, mint jó Atyámat. 
Ó Atyám, adj jó éjszakát nekünk is, 
szüleinknek is, otthoniaknak is, minden magyarnak! Ámen

Másnap reggel korán keltek, 4 órakor, kicsit összeszedték 
magukat. Az utánuk jövő kocsik nem ott voltak, ahol aludtak, 
hanem két parasztgazda adott szállást nekik. A pakkokból 

este kivették az ennivalókat, de nem 
is nagyon kellett, mert a csabai kato-
likusok tudták, hogy jönnek és főztek 
nekik. 10 embernek főzött egy vagy 
két család, általában paprikás krumplit. 
Indultak tovább a csabai utcákon, majd 
amikor a templom elé értek, keresztet 
vetettek, és tovább mentek az Aradi 
út fele. Gyulán keresztül is mentek, ott 
is várták őket a gyulaiak: Jönnek az 
endrődi búcsúsok! A gyulaiak egy kis 
koszorút fontak amit ráakasztottak a 
búcsúskeresztre. Gyuláról kiérve rátér-
tek az aradi útra és ott már nagyobb volt 
a forgalom. Rendben mentek és éne-
kelték sorba: Nagyasszonyunk, hazánk 
reménye, bús nemzeted zokogva esd. 
Aztán Boldogasszony Anyánk követke-
zett, mert már itt közeledtek Radnához. 
Útközben elmondták a Lorettói litániát. 
A búcsúsgazda elöl olvasta, a többiek 
meg mondták utána: Könyörögj éret-
tünk! Elmondták, hogy Oltalmad alá fu-
tunk Istennek szent szülője, meg Szűz 
szülője Istennek. Ezeket a Mária imá-
kat, amik olyan szépen hangzottak. 

Beértek Aradra, az első ima az ima-
könyvükben az Aradi tizenhárom vérta-
núért volt. Arad után a lányok szalagot 
kötöttek a hajukba, a cipőiket lecserél-
ték.

Közeledtek Radnához, mindenki 
lélekben töltekezett, imádkoztak az 

imakönyvbő l . 
Megálltak a 
radnai temp-
lom előtt, nagy 
„Dícsírtessék a 
Jézus Krisztust” 
köszöntek. Ki-
nyíltak az ajtók 
és bementek a 
templomba a 
Máriát dicsérni, 
hívek jöjjetek! 
énekkel és ak-
kor csatlako-
zott hozzájuk 
a többi búcsús 
is . Mindenki 
énekelt. Ó Má-
ria, Isten anyja, 
énnekem is jó 
anyám éneket 
énekelték. A lá-
nyok bal oldalra 
mentek a Mária oltár elé, a fiúk jobb oldalra a szószék felé.

 Így köszöntötték a radnai Szűz Máriát az endrődiek, ami-
kor megérkeztek a templomba:

Endrődről jövünk, ó Szűz Mária, Téged köszönteni!
Elhoztuk a szívünket, elhoztuk a falunk hitét,
az öregek fájdalmát, a fiatalok örömét
Ó Mária, könyörögj értük is! Ámen

Ilyen volt a Radnai búcsú, amennyire én emlékszem.”
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

Egy gyomai gazdaember feljegyzései III.

Leánykérő vers

Engedelmet kérek az eddigi beszélgeté-
sünkről.

- Jó estét kívánok a házi gazdának,
Ismét azonképpen a gazd’asszonyának,
Hogyha reám vetnék becses fi gyelmeket,
Meghallgatnák nékem mostan beszéde-

met,
Minthogy a házasság Isten rendelése,
Mert a páratlannak unalmas élete,
Én is tehát mint egy páratlan ifjú,
Fel tudom gondolni mi öröm, mi a bú,
Kigyelmetek lányát házastársul kérem,
Őt választottam el, ővele megérem,
Ha kedves leányok meg nem vetne engem,
Gondolják meg akkor és mondják meg né-

kem,
Hogy fordul a sorsom bura vagy örömre,
Mondják meg hát, soká ne késsenek véle.-

Násznagyír

Adjon az Úr Isten szerencsés jó reggelt,
Hogy ily korán jöttem engedelmet kírek,
Az én házi gazdám éppen most külde el,
Az ő igérete nem felejtődött el,
Nohát készüljenek násznagy uraimék,
Légyenek szivesek eljönni mi közzénk.

Szakács asszonyír

Adjon az Úr Isten szerencsés jó reggelt,
Jó szakácsasszonyunk ismét meg jelen-

tem,
Mindenek kész vannak, szakácsasszony 

nincsen,
Azért készüljenek jöjjenek el vélem.

Leányos háznál beköszöntő vers

Én egy szép seregnek vagyok vezetője,
Kinek várt örömet óhajt az reménye,
Minden kérés nélkül ez helyet megszálltam,
Egész seregemmel ház előtt megálltam,
Magamra vállaltam a köveccség terhét,
Népem elfoglalta az udvarnak felét,
Ne talán azt mondják hogy mertem próbál-

ni,
Ilyen sok vendéggel ez helyet megszállni,
Vannak násznagyaim fognak óltalmazni,
Kik is már általam sok jókat izentek,
Tellyes bátorságban ide jönni mertek,
Mert ennek előtte már ők  itten jártak,
Egy vagy két izben is szerencsét próbáltak,
Egy bizonyos okból hát én bátran jöttem,
Nem mondhatják, hogy nem is kérdeztem,
Hanem szállást adni ne terheltessenek,
A mi násznagyaink hiven beszélgetnek.
Érdemes násznagy uraimék, lakodalmi 

szép nép,
Mai fáradságunk jutalma már ez lész,

Aki most én tőlem egy vagy két áldást vész,
Áldja meg az Isten házasultak atyját,
Ki minden dolgokat hiven igazgatják,
Találjanak benne örömet szülei,
Édesedjék véle nemzeti, vérei,
Az Úr Szent Áldását reátok ugy önccse,
Szive kivánását hogy éppen bé tölccse,
Melyet megád az Úr a benne hivőknek,
Légyetek igazak egymást szeressétek,
Szivemből kivánom én eztet ti néktek

Leány köszöni az ő szüleinek felnevelését

Minden féle rendben lévő tisztelt 
vendégkoszoru,

Im látjátok fejemen van immár hervadatlan 
koszoru,

Erre kérlek fel titeket légyetek csendesség-
ben,

Mig bucsuzásomat végzem a nagy Isten 
nevében.-

Kérlek hát jó Atyám és kedves Édes Anyám,
Kik vóltatok nékem ez életben dajkám,
Kiktől Isten után nyertem életemet,
Néktek köszönhetem e földi létemet,
Mint fa a gyümölcsét, mely szépen neveli,
Kedvező időben szépen megérleli,
Mily szépen takarja szép zöld levelével,
Táplálja a napnak árnyékos hevével,
Én a jó Istennek gondviseléséből,
Ily fának születtem meleg kebeléből,
Aki engem nevelt anyai érzettel,
Sokszor megöntözött siró könnyeivel,
Hányszor felsóhajtván felnézvén az égre,
Ismét ugy szorított engemet szivére,
Tudom mily sok baj közt neveltél engemet,
Mindent elkövettél mit csak szüle tehet;
Mily sokkal tartozom felneveléstekér,
Jutalmat Isten adhat csak azokért,
Én is felsóhajtok kérem Istenemet,
Áldja meg szüleim minden lépéseket,
Terjessze ki az Úr rátok, szent áldását,
Nyugossza meg éltetek földön maradását,
Hogy ha pedig lefoly éltetek órája,
Légyen lelketeknek a menny erős vára.
Óh de szivem itt megrezzen hogy ha arra 

gondolok,
Hogy kedves jó szüleimtől nemsokára 

megválok,
- Itt kell hagyni kedves szüleimet,
Itt kell hagyni kedves testvérimet,
Nem lehet köztetek tovább maradásom,
Kérem hát tőletek elbocsájtatásom,
Hogyha ez ideig valamit vétettem,
Vagy pedig tőletek magam sértve érzem,
Én itt ez órában néktek megbocsátok,
Kérlek titeket is nékem meg bocsáttok,
Melyért a jó Isten adjon áldást rátok,
Mit tiszta szivemből én néktek kivánok.-
Kedves jó Nagyanyám, néked is kivánom,
Öreg napjaidra az Úr rád vigyázzon,
Mig Istennek tetszik élj jó egésségben,

Élted után pedig légyen helyed a menny-
ben,

Kedves rokonaim s jó szomszédaim,
Elfelejthetetlen jó leány társaim,
Sok bús s vig napokat töltöttem véletek,
Nem tudom ezután leszek é köztetek,
Mert szabaccságomnak van parancsolója,
Aki véle együtt szivemet is birja,
Azért mindenekről engedelmet kérek,
Kivánom az Isten maradjon véletek,
Bucsuzásomnak már véget vetek,
De szerető férjem téged egyre kérlek,
Fogadd velem eggyütt kedves szüleimet,
Ugy áld meg az Isten mindenkor tégedet.-

Esküvőről hazamenetelkor

Isten kegyelméből már haza érkeztünk,
Házi gazdánk körül ismét összegyültünk,
Itt van kedves fi ok közöttünk áll éppen,
De ne ugy tekincsék mint e ma reggelen,
Ő a szent oltárnál esküjét letette,
Kedves jegyesének hüségét igérte,
Minek mi minnyájan szemtanui voltunk,
Mit is kedves szüleinek mi is által adunk,
Hogy kedves fi ok már meg vagyon nősülve,
Kivánom, hogy a jó Isten sokáig éltesse.

Uj asszony beköszöntője

Szerencsés jó napot adjon az Úr Isten,
Már most a Kigyelmed házába beléptem,
Legyen hát szives engemet elfogadni,
Mint szeretett fi a hitvesét ugy nézni,
Először felkérem kedves édes anyám,
Fogadjon mint lányát kedves férjem után,
És azután minden hozzátartozói felek,
Legyenek erántam hü engedelmesek,
Hogy én is lehessek hüséges leánya,
Szomoruságában megvigasztalója,
Szivemből kivánom.

II.

Tisztelt jó vendégek kik ide gyültetek,
Kérlek, szavaimra kissé fi gyeljetek,
Elhagyja a leány jó atyját s anyját,
És követi férjét mint hü élete párját,
Én is igy hagyám el szeretett szüleim,
A nevelő házat s jó testvéreim,
Ide jöttem ahol a családi élet,
Ujabb örömétől lelkem ujra ébred,
Hoztam ajándékba menyasszonyi kincset,
Férjem s uj szüleim iránt érző szivet,
Ajándékozzatok ti is ilyen kinccsel,
Irántam dobogó hőn szerető szivvel,
Ilyen érzések közt kérlek fogadjatok,
Szeretett jó szülék és kedves rokonok,
Szivemből óhajtom.

Közreadja: Cs. Szabó István

A sorozat ezen részében a lakodalmi szokáskör egyes 
darabjaiból adunk közre lánykikérő, lánybúcsúztató verse-
ket, új házasok beköszöntőjét. Mivel a lakodalmi szokáskör 
hazánkban tájanként is rendkívül színes és változatos, kü-
lönös tekintettel a rigmusokban, beköszöntőkben s egyéb 
prózai mondókákban, így az itt közölt „darabok”-nak egyi-

kére sem mondhatjuk biztonsággal, hogy kifejezetten gyo-
mai eredetű lenne. Különösen a XIX. sz. második felében 
elterjedt vőfélykönyvek - melyeket kézzel írott változatokban 
is terjesztettek - hatására sok esetben hasonlóságok mutat-
hatók fel. E közleményben nem célom és nem is lehet célom 
ezeknek azonosítása.
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Imák a világból

Rónay György: Annunciáció

Barlangszobád mélyén üdvözlégy Mária, teljes malaszttal.
Angyalszárnyak suhogásában áldott vagy te az asszonyok között.

Kopogtat szíveden a Lélek:
itt az idő a Kígyó fejét széttipornod.

Téged választott kezdettől az Úr, kezdettől várja válaszod.
Téged állított mindensége közepébe, tebenned tornyosulnak tervei.

Egyetlen kis szavadtól függ a Történelem változása.
Nem - mondod, és az üdvösség nagy terve összeomlik,

a próféták reménye hamuvá lesz,
s a Szeretet, mely a parttalan Isten áradni vágyó partjain türemlik,

zokogva visszafordul önmagába.
Barlangszobád mélyén üdvözlégy, így köszönt az angyal.

Eljött a pillanat.
A Pokol Tornácán az ősatyák sóvárgó szíve megremeg,

jövendő nemzedékek lelke sír didergőn,
a sírok lepte Föld vonagló indákat növeszt karokból

s irgalomért sikoltanak a föld alatti emberöltők:

üdvözlégy, kegyelemmel teljes, áldott az asszonyok között.

A Teremtés lélegzetfojtva hallgat,
s Gábriel szárnyain az Isten

várakozása foszforeszkál.

„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, 
ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem 
lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossá-
ga. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. 
Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, 
hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki 
higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett ten-
nie a világosságról. (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden 
embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a 
világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem 
fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy 
Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik 
nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, 
hanem Istentől születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Lát-
tuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és 
igazság tölt be. János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: 
»Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert 
előbb volt, mint én.« Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, 
kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes közve-
títette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett 
osztályrészünk. Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilat-
koztatta ki, aki az Atya ölén van.” 

(Jn 1,1-18)

Pilinszky János: Sarokkő
(-részlet-)

Isten nem belépett a világba, 
hanem beleszületett, semmivel se 
másképp és különbül, mint ahogy a 
földbe rejtett és hó alatti mag meg-
mozdul, kikel és szárat hajt tavasz-
kor. Semmivel se másképpen – de 
hogy ez a másképp önmagában is 
mekkora csoda, arról ma még alig 
tudunk valamit. Amikor Szent Pál 
azt írta, hogy az egész mindenség 
áhítozik a megváltás után, mély-
ségesen többet tudott a mindenség 
természetéről, mint azok a „naiv” 
tudósok, kik gőgjük és depressziójuk 
csúcsán úgy vélték, hogy a minden-
ség egy nagy üresjáratú mechanikus 

szerkezet, afféle kozmikus vekker, aminek anyagában véletlenül és 
főként szervetlenül teng-leng a parányi emberiség, mint holmi kon-
dérnyi ehetetlen masszában.

Ilyen értelemben Jézus születésének és fogantatásának csodája 
nemcsak önmagában szívmelengető titka létünknek – de egyúttal 
arra is ösztökéli az embert, hogy igyekezzen minél mélyebben, 
minél szervesebben és minél organikusabban érteni és szeretni az 
univerzumot, a teremtés egészét. […] Hogy a látszatra élettelen, de 
királyian létező kövek és csillagok között ugyan mi is az az össze-
kötő vonal, az a közös áhítozás, amiről Pál beszél? Hogy vajon mi 
is az a tűz, ami Istent teremtő Istenné és megtestesült Istenné tette 
– alacsonyította-emelte? Hogy miért is képesek egyes korok valódi 
világmodelleket emelni, míg más korok nem? Hogy a nagy csoda 
valójában egy „közönséges” csecsemő megszületése. Mert az, hogy 
Isten megszületett Betlehemben, igazán nem titka, rejtélye a terem-
tésnek, hanem ennyi titok, születés, rejtély után egyetlen világos 
szava, sarokköve, magyarázata.

Avilai Szent Teréz: Adventi ima

Urunk, Jézus Krisztus,
teremts bennünk csendet,

hogy az adventi időben Rád,
a Te szavadra, útmutatásodra,

szeretetedre figyelhessünk.
Teremts bennünk csendet,

hogy lelkünk mélyén meghalljuk
bűnbánatra hívó szavadat!
Teremts bennünk csendet,

hogy meghalljuk az adventi örömhírt:
emberként fogsz megszületni.

Teremts bennünk csendet!
A hit ajándékát elfogadó csendet.
A Te titkaidat elfogadó csendet.

A Te szeretetedet elfogadó csendet.
A Megváltó érkezését váró csendet.

A lélek mélyén megszülető öröm csendjét.
Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet!

Amen
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• Százszorszép Óvodánk Süni csoportjában szeptembertől ke-
rült bevezetésre a kétnyelvű német nemzetiségi nevelés. A gyer-
mekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodva épül be a német 
nyelv a mindennapokba. Óvodásaink a játékba és más tevékeny-
ségekbe, cselekvési helyzetekbe beépítve ismerkednek a hagyomá-
nyokkal, a nemzetiségi kultúrával.

Ehhez kapcsolódva került megrendezésre a Márton-nap, ame-
lyet Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 
Kistérségi Óvoda és a Kis Bálint Általános Iskola együtt szervezett 
meg a Katona József Művelődési Központban. Óvodás gyermeke-
ink megismerkedtek Szent Márton történetével, az ehhez kapcso-
lódó szokásokkal. Részt vettek a kézműves tevékenységekben, ahol 
lampiont is készítettek. A színpadon német nyelvű dalos játékfüzér-
rel mutatkoztak be. 

• Örömmel számolunk be róla, hogy óvodáinkban lehetőség 
nyílt katolikus és evangélikus hitoktatásra. Ezeken a foglalkozá-
sokon a gyermekek saját lelki szintjükön ismerkednek meg bibliai 
történetekkel, énekekkel és imádságokkal. Játékokkal, énekléssel 
színesítve sokat beszélgetnek az ünnepekről, szeretetről az emberi 
kapcsolatokról. 

• Nagycsoportos gyermekeink részére szervezzük meg a játé-
kos vízhez szoktatást, amelynek helyszíne a Liget Fürdő. Fontosnak 
tartjuk, hogy kialakuljon bennük a vízbiztonság érzése, s megala-
pozódjon az úszás elsajátítása. Jó alkalmat teremt arra, hogy a hát-
rányos helyzetű gyermekek is eljussanak a fürdőbe. 

• Szeretnénk megköszönni, hogy a helyi tűzoltók bemutatták 
nekünk munkájukat és a tűzoltóautót. Nagy élményt jelentett, hogy 
a kis ovisok közelről ismerhették meg a felszereléseket, eszközöket.

• Advent idején a Csemetekert, Margaréta és Százszorszép 

Hírek a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodából

Óvoda gyermekei és dolgozói együtt öltöztetjük ünnepi díszbe 
csoportszobáinkat, környezetünket. Közösen elkészítjük az adventi 
koszorút, s a gyertyák fényénél együtt éljük át a várakozás izgalmát 
és örömét. Minden napra jut valami jótett, jókívánság vagy meg-
lepetés. Ilyenkor igyekszünk még jobban odafi gyelni egymásra. A 
közös, örömteli élmények még jobban összekovácsolják kis közös-
ségeinket. 

Karácsonyi készülődés
Mindjárt itt a karácsony. Jön a Jézuska és hoz valamit a jó 

gyerekeknek.
A szokásos sürgés-forgáson (kész van-e az ünnepi vacso-

ra, feldíszítettük-e a fát, becsomagoltuk e az ajándékokat?) 
túllépve hamarosan észrevehetjük az ablakunkon bevilágító 
betlehemi csillagot és ha jól fi gyelünk, meghallhatjuk az an-
gyalok öröménekét is. Nyitva van-e a szívünk erre?

Keresztelő János rokonai azt kérdezték egymástól, amikor 
megérezték Isten jelenlétét a fi úban: „Mi lesz ebből a gyerek-
ből?”

Most azt kérdezem magamtól: Mi lesz belőlem? Felkészül-
tem az advent során, hogy a holnap megszülető Jézussal ta-
lálkozzak? Méltó vagyok rá, hogy megálljak az Ő színe előtt?

Remélem, igen. S ha így van, kitárom szívem kapuját, 
„hadd vonuljon be a dicsőség királya!” (Zsoltár) Jöjj, kis Jézus 
- szüless meg bennem is!

Adventi Füzet - Szeged, 2015
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A tizenötödik fordulóval, november 21-én befejeződött a baj-
nokság őszi szezonja a Gyomaendrődi FC labdarúgói számára. 
Az ősszel lejátszott mérkőzések után a középmezőny elején he-
lyezkedik el a csapat. A bajnoki szereplés elfogadhatónak mond-
ható, annak ellenére, hogy voltak igen bántó hazai vereségek. Az 
egész szezonra jellemző volt, hogy a helyzeteket megteremti a 
csapat, de a jelentős részét sajnos el is hibázza. A szezon végére 
talán kicsit leeresztett a gárda, sorozatban három vereséget is el-
szenvedett, de igaz, ebből kettőt a bajnokesélyesek ellen.    

A lejátszott mérkőzések eredményei:     
2015. 10. 24.     Gyomaendrődi FC – Sarkadi Kinizsi LE     1 : 1
                          G.: Timár K.
A két közel egyforma képességű csapatot mindössze egy 

pont választotta el a tabellán egymástól. Kiegyenlített játék folyt 
az első félidőben némi hazai mezőnyfölénnyel. Gólt is csak a Gyo-
maendrőd lőtt a félidő közepén, így előnnyel fordulhatott. A má-
sodik félidőben sem változott a játék képe, de most a vendégek 
szereztek gólt egy igen véleményes büntetővel az első negyed-
óra végén. Ettől kezdve többet támadott a Sarkad, de újabb gól 
egyik oldalon sem született. Az endrődi pályán egy-egy találatot 
jegyzett mindkét csapat, ami a játék képe alapján benne is volt a 
levegőben. Két hasonló játékerőt képviselő csapat mérkőzésén a 
pontosztozkodásnak vélhetően Sarkadon örültek jobban.

2015. 10. 31.     Kunágotai TE – Gyomaendrődi FC     0 : 4
                          G.: Molnár T.(2), Gábor V., Csapó P.
A kunágotai labdarúgók az utóbbi hetekben igen hullámzó 

teljesítményt mutattak, nagyarányú hazai vereség, majd nagy-
arányú idegenbeli győzelem volt a mérleg. Ezen a hazai találko-
zón is az utóbbi következett be. A vendég, Gyomaendrőd ötlete-
sen, jól és végre eredményesen játszott. Az első félidő második 
felében szép gólokat lőttek, Molnár a 30. és a 45., míg Gábor a 
41. percben. A második félidő is vendég góllal kezdődött, Csa-
pó lőtte a 48. percben. Ezt követően mezőnyjáték folyt, de már 
gólok nélkül. A Gyomaendrőd már az első félidőben eldöntötte 
a mérkőzést a vérszegény támadójátékot nyújtó Kunágota ellen.      

2015. 11. 07.    Gyomaendrődi FC – Csanádapácai EFC     1 : 3
                            G.: Molnár T.
A hazai csapat a megszokott nagy lendülettel kezdte a mér-

kőzést, mint már annyiszor az eddigi hazai összecsapásokon. 
Ennek lett is eredménye, a 10. percben Molnár megszerezte 
a vezetést. Ezután is folytatódtak a hazai támadások, de újabb 
gól már nem született. A második félidő második percében egy 
szabadrúgást bevédett a hazaiak portása. Ez annyira megzavarta 
a csapatot, hogy tíz percen belül még két pontrúgásból újabb 
két gólt kaptak. Valódi hidegzuhany!!! Ebből a kábulatból nehe-
zen tért magához a gyomaendrődi gárda, de a mérkőzés végén 
a kialakított helyzetekből mégis jöhetett volna az egyenlítés, a 
helyzetek azonban kimaradtak. A forduló meglepetés eredmé-
nye született Gyomaendrődön, váratlan, de megérdemelt a ven-
dégcsapat sikere.  

2015. 11. 14.    Gyomaendrődi FC – Lőkösháza KSK     0 : 2
                         G.: -
A listavezető Lőkösháza látogatott ezen a hétvégén Gyoma-

endrődre. A vendégek mindjárt a mérkőzés elején magukhoz 
ragadták a kezdeményezést és egy pontrúgásból, kihasználva a 
hazai védelem elmélázását a vezetést is megszerezték a 9. perc-
ben. A hazaiak nem adták fel, vezettek is néhány veszélyes ellen-
támadást, de a szépítő gól nem jött össze. A második félidőben 
sem változott a játék képe. A vendégek az elején egy megpatta-
nó lövésből megszerezték második góljukat. Ezt követően csak 

Véget ért az őszi szezon 
a labdarúgóknál

annyit adtak ki magukból, hogy tartsák az eredményt. A hazaiak 
nem tudtak újítani, lassú, körülményes játékukkal eredménytele-
nek maradtak. A jobb játékosállománnyal rendelkező Lőkösháza 
ellen papírforma eredmény született, a Gyomaendrőd csak sta-
tisztált a vendégek újabb veretlenségi sorozatához.      

2015. 11. 21.     Békésszentandrási HMSE – Gyomaendrődi FC     
1 : 0

                          G.: -
Az elmúlt hetek gyenge teljesítménye után ismét egy baj-

nokesélyes otthonába látogattak a gyomaendrődi labdarúgók. 
A mérkőzés első negyedóráját nagyon megnyomták a hazaiak, 
de ezt az időszakot átvészelték a vendégek és utána teljesen 
kiegyenlítődött a játék. Bátran, lendületesen és igen harcosan 
játszott mindkét csapat, csak a gól hiányzott. A második félidő 
elején még fokozta a tempót a Békésszentandrás, és egy pont-
rúgást követően a hazai gólfelelős, Virág bólintott a hálóba. A 
vendégek hamar magukhoz tértek a gól okozta sokkból és a 
mérkőzés hátralévő részében ismét kiegyenlített lett a játék. A 
gyomaendrődi labdarúgók felvették az eléjük dobott kesztyűt, 
élvezetes és a mérkőzés nagy részében kiegyenlített játékot ho-
zott az összecsapás.    

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

Fülöp Zoltán

A Gyomaendrődi Judo Klub hírei
FehérDávid és Sóczó Rebeka sikere

Budapesten a Körcsarnok adott otthont a Diák „C” Országos 
Bajnokságnak november 14-én. A Gyomaendrődi Judo Klubot Fe-
hér Dávid képviselte és a Magyar Kupa bronzérem után ezúttal egy 
súlycsoporttal fentebb a magyar bajnokságon is harmadik lett. A 
jó teljesítményt a verseny végén még egy bajnoki éremmel fejelte 
meg, hiszen a régiók közötti csapatversenyen második lett a Közép-
magyarországi Régió csapatával.

A korábbi 39 kg-os versenyző ezúttal a 42 kg-os súlycsoport-
ban indult. A legjobb négy közé jutásért két mérkőzést is ipponnal 
nyert. A döntőért vívott küzdelemben azonban egy korán jött hiba 
miatt a bronzmérkőzésre kényszerült. A harmadik hely már nem 
volt kérdés, hiszen ezt a mérkőzést is idő előtt fejezte be.

Az egyéni küzdelmek után következett a régiók közötti csapat-
verseny. Dávid a közép-magyarországi régió csapatában szerepelve 
három győzelemmel segítette az esélytelennek tartott csapatot az 
ezüstéremhez.

Varga István edző: Dávid élete első magyar bajnokságán sze-
repelt. Szerencsére nem látszott rajta a megilletődöttség. Egy apró 
hiba ugyan elvette az aranyérem lehetőségét, de mentalitásának 
köszönhetően a bronzmérkőzésre össze tudta kapni magát! A klub 
egyik nagy reménysége, hiszen ebben az évben is számtalan érmet 
tudott szerezni annak ellenére, hogy hónapokon keresztül sérült 
volt. A következő évnek úgy vágunk neki, hogy az idei teljesít-
ményt is felülmúljuk!

Egy másik dobogós esemény helyszíne volt Baja. Serdülő „A” - 
Országos Bajnokságon, 52kg: Sóczó Rebeka - ezüstérmes lett! Gra-
tulálunk!

Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak 2015. december 12-
én 18 órai kezdettel a Varga Lajos Városi Sportcsarnokba a 10. Gyo-
maendrődi Judo Gálára!
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Kutyaélet…
Rohamosan közeledett a tél
Hűvös szelek fújtak, éjjel fagyott is.
Hajnalban leesett az első hó, az emberek fázósan 

siettek úti céljaik felé.
A kertekben az avaron a puli kutyus a szomszéd né-

met juhászkutyával „beszélgetett”.
- Te Kócos! – mit szólsz ehhez a flanchoz?
- Mit kérdeztél Vitéz?
- Hát, arra volnék kíváncsi, hogy mi a véleményed a 

kutyaruhába bújtatott kis kedvencekről?
- Miért? Hol látsz ilyet?
- Gyakran látok, tegnap például előttünk állt egy 

autó és egy csinos nő szállt ki belőle, vele volt a pincsi 
kutyája, akin ugyanolyan színű ruha volt, mint a gazdi-
ján.

- Jól megnézhetted - mondta dörmögő hangján Kó-
cos.

- Persze, hiszen nem természetes, hogy ruhát hordjon 
egy kutya!

- Ma már minden más, megváltozott a világ, tudod 
régen az emberek leginkább munkavégzésre tartottak 
kutyát, házat őriztünk, tereltünk, kiszimatoltuk a rossz 
embereket, meg ilyesmi.

- Az már igaz, tényleg erre nem is gondoltam – vála-
szolt a német juhász.

- Képzeld el, hogy láttam már olyat is, hogy kutya-
cipőt húzott a lökött gazdája a kis ölebének a lábára. 
Jót röhögtem, mikor megláttam, hogy a nő sétáltatja 
tűsarkú cipőjén billegve, és a szegény kis öleb is botla-
dozik a kis cipőjében mellette… Ez agyrém!

- Jól jön, ha télen sétálni mennek, hiszen ezek, nem 
olyan edzettek mint mi.

Itt elhallgatott, mert megjelent a gazdája egy létrá-
val és a ház falához támasztotta, ez nagyon érdekel-
te Kócost. Egyet-kettőt vakkantott is, mikor meglátta, 
hogy a gazdi kezében egy fény-fűzér van.

No, gondolta, jön a karácsony, a szeretet ünnepe, 
melyet fényes pompával szoktak mindig megünnepel-
ni az emberek.

Mikor a gazdi a kinti foglalatossággal végzett, fázó-
san sietett be a lakásba,

Kócos ismét kereste a szomszéd kutya társaságát, 
hogy beszélgessenek.

Most Ő szólította meg Vitézt:
- Te mit szólsz az emberek ünnepnapjaihoz?
- Én szeretem őket, olyankor én is ünnepi lakomát 

kapok, no meg beengednek az előszobába és ott egy 
külön szőnyegen pihenhetek vacsora után. Éjszakára 
ott is maradok, nem kell kimennem a házamba.

- Télen én is bent alszom – válaszolt Kócos – rendes 
emberek a gazdáink.

- Igen, így van – képzeld hallottam olyanról, hogy 
egyesek kidobják a kutyáikat és azok szerencsétlenek 
kóborolnak, vándorolnak, éhesen fázósan, juj de bor-
zasztó, még rágondolni sem szeretek.

- Nekünk jó dolgunk van itt mindkettőnknek, szeren-
csére.

A beszélgetést egy autó fékcsikorgása szakította fél-
be, melyre mindketten hangos ugatással reagáltak.

A terepjáróból kiszállt egy nagydarab kopasz férfi 
egy hatalmas harci vérebbel, akinek csupa szegecs 
volt a ruhája, de az még semmi, a kutyának is nagy 
szegekkel kivert nyakörve volt.

Becsapta a terepjáró ajtaját és magabiztosan indult 

el, pórázon vezetette a harci kutyáját valahová…
Mikor már látta távolodni a két jó barát, ismét be-

szédbe elegyedtek.
- Te Kócos, emlékszel még, amikor csak mi voltunk? 

Nem voltak ilyen tenyésztett ebek.
- Emlékszem, sőt a nagyapám mesélte, hogy mikor 

ő volt fiatal, sok háznál nem is volt kutya, mostanában 
divatba jöttünk – mondta kissé rezignáltan, s nevetett.

- Hiába, nagyot változott a világ.
- Nagyot – válaszolt Vitéz.
Még sokáig jól elbeszélgettek mindenféléről, a világ 

dolgairól, hogy kutyaszemmel hogy látják, mi a véle-
ményük.

Egyszer csak megjelent a szomszéd és megsimogat-
ta Vitéz fejét, aki boldogan megnyalta a kezét.

- Látod, ez az igazi jó élet, a szeretet. Mindketten sze-
retjük és megbecsüljük egymást.

- Nálunk is így van ez.
- Igen, tudom.
- Akkor miért bánt téged ez a sok flancos inci-finci 

öleb, meg véreb?
- Hát, nem is tudom, csak sajnálom őket, hogy ter-

mészetellenes körülmények között élnek.
- Mondasz valamit – dörmögte Kócos.
A levegőző sétám közben figyeltem a két kutyát, 

hogy milyen jól elbeszélgetnek egymással, sajnos nem 
értettem, hogy miket mondanak. 

Azon gondolkodtam, hogy vajon mindenfajta kutya 
érti egymás nyelvét? 

Mi emberek a földünk más-más részein nem egy 
nyelven beszélünk, kár, hogy mi nem értjük, mit is akar 
mondani egy kínai, vagy japán…

Elgondolkodtam, hogy vajon, hogy is volt ez a Bábeli 
zűrzavar idején?

Amikor az emberek óriás tornyot akartak építeni és 
sokat veszekedtek, kiabáltak, a nagy hangzavar bán-
totta a Teremtőt, s megváltoztatta az emberek beszé-
dét, hogy ne értsék egymás szavát.

Így teremtett békességet, vajon igaz volt? Vagy 
csak mese?

Mindenki találja ki, hogyan is lehetett…

Benke Mária

Karácsony éjjelén…
Karácsonynak szent estéjén,
a Család együtt ünnepel.
Izgalomtól csillogó szemmel
várjuk, mit hoz az ünnep el?

Boldog békesség, szeretet
járja át a szívünket, s meleget
hoz, mindannyinknak,
ajándékot is adunk egymásnak.

Az ajándékok bontogatása,
a szép karácsonyi énekek hallgatása,
a fenyő illata, s a fi nom bejgli
otthonunkban, s nem kell más semmi.

Béke honol a lelkünkben,
jól eső érzés a szívünkben,
a Karácsony a legszebb ünnepünk,
kívánom: legyen ilyen szép mindenütt.

Várjuk az éjféli misét!
Ki nem hagynánk semmiért,
amelynek varázsa, s hangulata
hatalmas szeretet-energia…

Vecsés, 2008. december 24.
Benke Mária
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Ízes Ízek

December
Mákos guba

Félszáraz kifl iket karikára vágunk és édes tejjel leforrázunk. A felesleges tejet 
leöntjük. Forró olajban kicsit megpirítjuk, majd tálra téve darált mákot szórunk rá, 
valamint porcukrot vagy mézet. Frissen tálaljuk.

Seidl Ambrus

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

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

METÁL STOP 
KERÉKPÁR ÉS 

SZERELVÉNY ÜZLET
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

 - Tornádó elektromos kerékpárok,
 - gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 

 - csövek, szerelvények.
 - hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
 - háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
 - szegek, csavarok, zárak, lakatok,
 - fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
 - Júliustól kedvező áron  ZÁRTSZELVÉNYEK, 

TÉRHÁLÓK, ESŐCSATORNÁK is kaphatók!

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, SZENT ISTVÁN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új vásárlót 
takarmány és állattartási eszközöket forgalmazó boltjaiban.

Kínálatunk:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi , sertés tápok, borjúnevelő 

tápszerek, koncentrátumok, báránytápok, problémamegoldó 
készítmények, toxinkötők. Szarvasmarha szaporítóanyag 

forgalmazása. A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítását 
is vállaljuk előzetes egyeztetés alapján.

Tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok 
előjegyezhetők.

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00, péntek: 07:30-15:00

Takarmány: 
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.  Tel: +36 62 556 130

Állattartási eszközök: 
6728 Szeged, Dorozsmai út 48. Tel: +36 62 556 120

Minden vásárlónknak Békés Boldog Ünnepeket kívánunk!
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

TÍMÁR LAJOS gyomaendrődi lakos 
2015. október 7-én, 79 éves korában a 
mennyei hazába költözött. Gyászolják csa-
ládtagjai, rokonai, ismerősei.

VARJÚ LAJOSNÉ SÓCZÓ MARGIT 
volt endrődi lakos, aki Békéscsabán élt, 
2015. november 2-án, 88 éves korában 
megtért Teremtőjéhez. Gyászolják család-
tagjai, rokonai, ismerősei.

„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)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolí-
tási Főosztálya 2015. július 3-án kelt levelében értesítette Ön-
kormányzatunkat, hogy az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 számú, 
„Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás 
elősegítése érdekében a Gyomaendrődi járás területén” c. pá-
lyázatunk támogatásban részesült. Az elfogadott elszámolható 
összköltség 22 millió Ft, a projekt 100 %-os támogatási intenzi-
tású. A Támogatási Szerződés 2015. július 29-én került aláírásra, 
a projekt megvalósítás időtartama: 2015. augusztus 1. – 2015. 
november 30.

A projekt rövid ismertetése:

Célja, hogy olyan együttműködés alakuljon ki a Gyomaend-
rődi járáshoz tartozó települési önkormányzatok és a helyi ön-
kormányzatok intézményei, valamint a civil és gazdasági szerep-
lők között, mely a helyi esélyegyenlőségi programokban foglalt 
társadalmi felzárkóztatás minél hatékonyabb megvalósulását 
szolgálja a járásszékhely önkormányzat koordinációs tevékeny-
ségének köszönhetően. 

A járási szintű együttműködés pozitív eredményeként vár-
ható a feladatok szervezésének és ellátásának minőségi javulása 
és a költségfelhasználás ésszerűbbé tétele, így jelentősen javul-
hat a költséghatékonyság és a problémakezelés színvonala, a 
kooperáció által sikeresebben megvalósítható a járásban élők 
társadalmi felzárkózását is szolgáló együttműködések elmélyü-
lése. 

A projekt hathatósan elősegíti a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programok intézkedési tervében megfogalmazott teendők 
megvalósítását, illetve ezek járási szintű összehangolását és ko-
ordinálását, ezzel pedig az esélyegyenlőség helyreállítását, javí-
tását járási szinten.

A programterv kialakítását segítették a járás minden önkor-
mányzata és az egyéb érintett gazdasági, illetve civil szereplők 
között megvalósult találkozók, továbbá az ezen találkozón elin-

dult párbeszéd.
A projekt keretében létrejött a járás érintett intézményei kö-

zött egy hosszú távú együttműködés, amely lehetővé teszi az 
esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges koor-
dinációt;

Kialakul és megerősödik a társadalmi párbeszéd a járási hiva-
tal, a járás önkormányzatai, a nemzetiségi önkormányzatok, az 
egyházak és a civil szervezetek valamint a gazdasági szereplők 
között.

A projekt során kerekasztal megbeszélések 6 alkalommal és 
szakmai rendezvények 6 alkalommal kerültek megvalósításra. 

2015. 11. 12-én került megrendezésre a  projekt záró rendez-
vény

A projektben vállaltuk együttműködési megállapodások 
megkötését, illetve elkészül a Járási Esélyteremtő Programterv, 
melyet a járás települései elfogadnak. 

Sírhelymegváltási lehetőség 
Endrőd 

katolikus temetőiben!
A Szarvasvégi temető régi gyer-

mekparcellájának szabad részein és a 
Központi temető köztemető melletti 
parcellájában is új sírhely-sorokat lé-
tesítettünk. 

A Szarvasvégi temető előnye, 
hogy belvizes időszakban is lehet 
koporsós temetést végezni magas 
fekvése miatt, a Központinak pedig 
az, hogy a sírhelyek a temető elején 
találhatóak. 

A sírhelyváltásról érdeklődni az 
Endrődi Plébánián lehet munkana-
pokon délelőtt 9-től 12 óráig, vagy 
telefonon a 66/283-940-es számon, il-
letve az endrodi.plebania@gmail.com 
e-mail címen.

Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében 

a Gyomaendrődi járás területén
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Tátika

A Tátika napján ismét zsúfolásig megtelt az iskola tornaterme 
szülőkkel, barátokkal, egykori tanítványokkal. A délután fősze-
replői azok a tanulók voltak, akik hetek óta lázasan készülődtek, 
zenét kerestek, koreográfi át találtak ki, tánclépéseket tanultak. 
A lendületes táncok mellett ötletes jelmezeket, maszkokat is 
láthattak az érdeklődők. A résztvevő osztályok ismét megmu-
tatták közösségük erejét és a kreativitásukat. A lelkes közönség 
megtapsolhatta a régi és új sztárokat: a Z’Zi Labort, Beatricét, 
100 Folk Celsiust, Hungáriát, Flo Ridát, Meghan Trainort, Michael 
Jackson, Chris Brownt, Kowalskyt meg a Vegát. 

Kép: rozsahegyi01 - Túró rudik élőben

A legügyesebb kerékpárost kerestük!

Jobb időjárást kívánni sem lehetett volna november közepén 
egy kerékpáros ügyességi versenyhez, melyen részt vettek isko-
lánk tanulói.  Rövid eligazítás, regisztráció, és máris pattanhat-
tak a megfelelő méretű drótszamarakra a versenyzők. Bójákkal 
kijelölt, nehezített útvonal, és stopperral mért idő alakította a 
bringás mezőnyt. A kevésbé sikeresek – hosszú menetidő, bója-
döntés – sem maradtak keserű szájízzel, erről a szervezők csoki 
szeletei gondoskodtak. A legügyesebbek igazi „versenykerós” 
kulacsot kaptak a szervezőktől.

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusai

2015. november 14- én a Nyíregyházi Főiskolán került meg-
rendezésre a 10. Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa, or-
szágos matematika versenye.  Ebben a tanévben 12 megye 33 
intézményéből 116 (2-8. osztályos) tanuló versenyzett a dön-

tőben. Iskolánkat a 2. b osztályból öt tanuló képviselte. A ver-
senyt követően a gyermekek megismerkedtek a város néhány 
nevezetességével. Az ünnepélyes eredményhirdetésre este öt 
órakor került sor a főiskola nagytermében, ahol megkoronázták 
a győzteseket és jutalmazták a többi helyezettet, versenyzőt is. 
Versenyzőink eredményei: Gombkötő Zsófi a 8. hely, Paróczai Lili 
Veronika 11. hely, Papp Máté 13. hely, Rojik Roland 15. hely és 
Zanyik Zoltán a 16. hely. Felkészítő pedagógusuk Takács Tímea 
tanítónő volt.

Kész a parkoló

Az iskola kérésére új parkolót építtetett az önkormányzat a 
főépület déli oldalánál. Remélhetőleg megoldódnak a reggeli 
csúcsidőszakban a parkolási nehézségek, köszönjük szépen!

Túró rudik élőben

Timi néni és a kis matekosok

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Parkoló épült az iskola mellett

A terror fokozódik
Az utóbbi egy hónap folyamán az Iszlám Állam nevű terror-

szervezet sajnálatos és egyben megdöbbentő tevékenységet pro-
dukált. Eddig is szörnyülködve hallgattuk a híradásokat, hogy mi 
minden barbárságot hajt végre a Közel-Keleten. Azonban most 
már egyre közelebb ér hozzánk.

Először is az orosz katonai beavatkozásra válaszul október 31-
én a Sínai-félsziget fölött felrobbantottak egy orosz utasszállító 
gépet. A pokolgépet a gép felszállása előtt csempészték be, a deto-
náció következtében  a repülőgép a levegőben darabjaira hullott 
szét. A katasztrófa következtében 224 ember halt meg, mindany-
nyian orosz állampolgárok voltak.

De ez még csak a kezdet volt. November 13-án Párizst érte 
terrortámadás. Több helyszínen csaptak le: rock koncerten, fo-
cimeccsen és vendéglátóhelyeken. Az áldozatok száma eddig 
összesen 130 fő, Franciaország gyászba borult. Egész Európa 
megdöbbent: hogy történhetett meg mindez? Mint kiderült, két 
menekültről is bizonyítható, hogy a menekültáradatot kihasz-
nálva szíriai útlevéllel érkeztek az Európai Unió területére. Az is 
tény, hogy a nyomozás szálai Európa szívébe, Brüsszel egyik arab 
negyedébe vezetnek, a szervezők között több belga muszlim is 
akadt.

Úgy tűnik, Európa nem képes megvédeni önmagát. Az uniós 
vezetőknek ideje lenne ráeszmélniük a helyzet súlyosságára... de 
lehet már késő...

Hegedűs Bence



VÁROSUNK2015. december 19

Általános iskola

BMX bemutató iskolánkban

2015.11.05-én Kun Ádám kétszeres világbajnok BMX-es a 
biztonságos kerékpáros közlekedésről tartott előadást, majd 
látványos BMX trükköket mutatott be gyermekeinknek.

„Duó dallam nélkül”

2015. november17-én a szentesi Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda által megrendezett páros szavaló-
versenyen vettek részt iskolánk negyedikesei: Tóth Adrienn, 
Kiszely Borbála, Vári Zsófi a, Demeter Adrienn. A verseny na-
gyon jó hangulatban telt, gyermekeink ügyesen szerepeltek.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei

Gimnáziumi egység

Pénzsztárjaink

Iskolánk gimnazista diákjai (Sipos Fanni, Uhrin Ágnes, Uhrin Sára 
és Virág Andrea – 12/A osztályos tanulók) a PénzSztár Országos Kö-
zépiskolai Pénzügyi-Gazdasági Versenyen megyei 3. helyezést értek 
el. A 2013 óta évente megrendezésre kerülő verseny alapvető célja, 
hogy egy játékos pénzügyi műveltségi verseny formájában hívja fel 
a középiskolás korosztály fi gyelmét a pénzügyi kultúra fontosságára, 
felmérje a fi atalok tudását és tovább bővítse ismereteiket, valamint 
hozzájáruljon a felnőtt generáció tudatosabb pénzügyi döntéseihez.

A versenyre 4 fős 14-20 év közötti középiskolai csapatok jelent-
kezhettek magyarországi és határon túli magyar középiskolákból. A 
békéscsabai Csaba Gyöngyében megrendezett megyei fordulóba 
két online forduló után jutottak diákjaink. A verseny egyes fordulói 
során a játékosoknak eltérő típusú és különböző nehézségi szintű 
feladatsorokat kellett megoldaniuk, amelyhez pénzügyi-gazdasági 
tájékozottságra, az aktuális pénzügyi-gazdasági folyamatok isme-
retére, általános műveltségre és logikus gondolkodásra volt szüksé-
gük. Külön öröm, hogy csupán két, szakirányban tanuló („közgés”) 
diákcsapat előzte meg a lányokat a megyei döntő során. A sikerhez 
gratulálunk a lányoknak és felkészítő tanáruknak, Malatinszky Zita 
tanárnőnek.

Irány az Ökocentrum!

Október végén iskolánk emelt biológiát tanuló csoportja általá-
nos iskolai tanulókkal kiegészülve Salyné Buza Hajnalka és Tóthné 
Stibán Erika tanárnők kíséretében ellátogatott Poroszlóra, a Tisza-ta-
vi Ökocentrumba. Elsőként a centrum külső területén élő állatokat 
nézték meg, majd megtekintették a kiállításokat, felmenve a kilátóra 
gyönyörködhettek a centrum egész területében. Délután motorcsó-
nakkal mentek a tavon kialakított előadóházakba, ahol beavatták 
őket a madárgyűrűzés rejtelmeibe. A nap végén kipróbálták még a 
tavi játszóteret, ahol fából épített tutajokon egyensúlyozhattak. Iga-
zán szórakoztató, ugyanakkor hasznos kirándulás volt, az esős idő 
ellenére nagyon jól érezték magukat a gyerekek, felnőttek egyaránt.

Az áldozatokért, az erőszak ellen

Iskolánk diákjai november 16-án megemlékezést tartottak a 
francia eseményekre reagálva. A reggeli órákban francia triko-
lórt mintázó posztereket készítettek, gyertyát gyújtottak, ezzel 
tiltakoztak a terrorizmus és az erőszak minden formája ellen. Dél-
ben - csatlakozva a nemzetközi kezdeményezéshez -  egy perces 
néma csenddel adóztak az ártatlan áldozatok emlékének.
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Kedves vásárlóim!
Decemberi ajánlataim:

• Kandallók, kályhák, füstcsövek
• Zománcos üstök, üstházak, tartozékok
• Virágföldek, műtrágyák, virágtápok
• Műanyag kukák, hordók, dézsák
• Demizsonok, műanyag kannák
• Alu. létrák, talicskák, vödrök
• Egérfogók, patkányfogók, mérgek
• Munkaruhák, gumicsizmák, védőkesztyűk
• Munkavédelmi bakancsok, védősisakok
• Szegek, csavarok, kéziszerszámok
• Kutya-, macska-, madáreledelek, 

kiegészítők
• Konyhai eszközök, izzók, elemek, stb.

Várom kedves vásárlóimat! 
Boldog karácsonyi ünnepeket 

és sikeres újévet kívánok minden 
vásárlómnak!

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Egész évben várjuk ked-
ves vendégeinket klimatizált, 
termálvizes szobáinkban.

Vállaljuk baráti, üzleti, csa-
ládi rendezvények lebonyo-
lítását klimatizált éttermünk-
ben 70 főig.

Az étterem nyitva 
11-21 óráig.

Baráti, családi üzleti ren-
dezvény lebonyolítását vállal-
juk a teljesen klimatizált Hídfő 
étteremben 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 
http://www.feszekpanzio.hu 

Czank Gábor plébános 10 éves papi jubileuma

Ebenspanger Ferenc 
plébános, ünnepi 

szónok

Az ünnepelt és édesanyja köszönete a Szűzanyának

A plébános szentségi áldást ad

Az ünnepelt paptestvérei társaságában


