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A tartalomból:

Adventi várakozásunk - képekben20.

IN MEMORIAM:  Nádas Sándor, ny. 
pedagógus, igazgatóhelyettes5.

Önkormányzati hírek3.

Civil sarok - Hunya Jolán, a mosoly ér-
demrend tulajdonosa, a kultúra szerelmese8.

A tettes ismeretlen!
Farkasinszki Sándor élt 42 évet3.

Tisztelt Gyomaendrődiek!

Az újév a remény, a számvetés, a jövő-
betekintés, egyszóval az újrakezdés ünne-
pe. Az óévet vidámsággal búcsúztatjuk, 
s így fogadjuk az újat is. Az új esztendő 
kezdete mindannyiunk számára lehetőség 
arra, hogy kiszakadjunk a szürke hétköz-
napjaink rohanó világából és végiggon-
doljuk az elmúlt évünket. Számot vetve 
sikerekről és kudarcokról, hogy aztán bi-
zakodva tekinthessünk a jövőbe, kitűzzük 
azokat a céljainkat, amelyek meghatároz-
zák majd az előttünk álló tizenkét hónapot.

Az új év, az új célok új feladatok elé ál-
lítanak mindannyiunkat, s bár nem lettünk 
gyengébbek az elmúlt esztendőben, célja-
ink eléréséhez a korábbinál is elszántabb-
nak, erősebbnek és állhatatosabbnak kell 
lennünk. Újévkor, újrakezdéskor érdemes 
meggondolnunk, megerősítenünk, hogy 
vannak belső értékeink, melyek iránymu-
tatásával és kellő bölcsességgel megőriz-
hetjük a reményt. A reményt arra, hogy 
képesek leszünk úrrá lenni a nehézségeken 
és van elég tartás bennünk megtalálni a 
helyes utat.

Az alábbi idézettel kívánok nagy tiszte-
lettel és szeretettel Önöknek Gyomaend-
rőd Város Képviselő-testületének nevében 
sikeres, bölcs gondolatokban gazdag bol-

dog új esztendőt, az új célok megvalósításá-
hoz, eléréséhez kellő hitet és kitartást!

„Kinyitjuk a könyvet. A lapok üresek. 
Magunk írjuk a szavakat. 

A könyv címe „Lehetőség” és az első 
fejezete „Újév”.”

(Edith Lovejoy Pierce)
Tisztelettel:

Toldi Balázs

Kedves Honfi társaim, kedves Hunyaiak!

Amikor beköszönt az új esztendő, 
még nem tudhatjuk, hogy milyen lesz 
majd óévnek.

Csak kívánjuk, hogy hozzon békessé-
get, boldogságot és egészséget. Egyetlen 
olyan újévre sem emlékszem, amire azt 
mondták volna, hogy könnyű lesz és nem 
múlt el év, hogy ne lehetett volna benne 
valami öröm, valami jó, valami szép.

Pilinszky János a költő így fogalmaz: 
Az ember millimétert se mozdulhat ki a 
világ törvényeinek hullámveréséből. Sen-
kinek sincs módjában kitörni térből és 
időből. Közös hullám emel és ejt: mindany-
nyian engedelmesek vagyunk. De szívünk 
számára adott a választás, hogy jobbak 
vagy rosszabbak legyünk a világnál, mely-
nek részei vagyunk.

Polgármestereink újévi köszöntői

folytatás a 3. oldalon
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Rénszarvas Kupa

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Kis Bálint Általá-
nos Iskolában a rénszarvas kupa, ahol együtt sportolhattak, játszhat-
tak az alsós gyerekek az ovisokkal. A sorversenyek nyerteseinek az 
iskola igazgatónője, Ágostonné Farkas Mária gratulált. Az érmeket 
Kepenyes András, a KLIK igazgatója adta át. A 3. c osztály kosaras- 
bemutatója után a résztvevők jóízűen ettek, ittak.

Örökös Ökoiskola címet kapott a Kis Bálint Általános Iskola

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!

Az igazgatónő, Ágostonné Farkas Mária, 2014. december 13-
án, Budapesten ünnepélyes keretek között vehette át az Örökös 
Ökoiskola címet 51 más iskola képviselőivel együtt. A díszokleve-
leket Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár 
(EMMI) és Dr. Simon Attila István, közigazgatási államtitkár (FM) ado-
mányozta az idei esztendőben sikeresen pályázó iskoláknak.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet éppen tizedik esztendeje 
szervezi meg az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola című pályázatokat.

A cím azon nevelési-oktatási intézmények elismerése, ame-
lyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és 
mindennapi gyakorlatként, ún. egész intézményes megközelítés-
ben foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és 
egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos hagyomá-
nyok ápolásával, környezettudatos intézmény működtetésével. Az 
Ökoiskola elismerést elnyerő intézmény három esztendeig viselheti 

a címet és tagja lesz az ökoiskolák hálózatának.

Az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére azon iskolák pályázhatnak, 
amelyek egymást követő két alkalommal már elnyerték az Ökoiskola 
címet.

Az idén 122 iskolát díjaztak első vagy második alkalommal, to-
vábbi 52 iskola nyerte el az Örökös Ökoiskola minősítést.

Az elismerő okleveleket Thaisz Miklós főosztályvezető (EMMI), 
Dömötör Csaba főosztályvezető (FM) és Dr. Kaposi József főigazgató 
(OFI) adták át az intézmények küldötteinek.

Szivárvány – a Kis Bálint Általános Iskola karácsonyi műsora

A kisdiákok irodalmi színpada és énekkara karácsonyi műsorral 
kedveskedett társaiknak, nevelőiknek és a vendégeknek.

Ágostonné Farkas Mária intézményvezető köszöntő szavai után 
következett a Szivárvány című verses, dalos összeállítás. Szólót éne-
kelt Putnoki Napsugár 4. a osztályos tanuló.

A karácsonyi műsort összeállították: Kereki Irén és Kovácsné Bá-
csi Ilona tanítónők.

Díszleteket tervezte: Pelyváné Kiszely Edit tanítónő.
Technika- és hangosítás: Péter Ferenc informatikus.
A felvételt készítette: Ványolos Béla.
Putnoki Napsugár felkészítő tanára: Halász Valéria.
Köszönetet mondunk a fellépő gyerekek szüleinek odaadó, segí-

tőkész munkájáért, s egyben kívánunk:
Békés karácsonyt és boldog új esztendőt!

A kisdiákok irodalmi színpada

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Ágostonné Farkas Mária és Kaposi József



VÁROSUNK2015. január 3

Mi történt a képviselőtestület december 18-án megtartott ülésén

A képviselők az év utolsó testületi ülésén sok és fontos témát 
tárgyaltak. 

 - A napirendi pontok között szerepelt a települési adó bevezeté-
sének kérdése, melynek levételét kérte Betkó József képviselő, 
mellyel a testület egyetértett. 

 - Az első két napirendi pont a város költségvetéséről szólt, majd 
a továbbiakban a „Lélekkel a Körösök mentén” projekttel kap-
csolatos előterjesztések kerültek tárgyalásra. A városban jár-
va látható, hogy folynak a munkák ugyanakkor problémák is 
adódnak. Ilyenek például az időközben kiderült módosítást 
szükségessé tevő dolgok. A zarándokháznál pótmunkára van 
szükség, mert több falazatot kellett visszabontani, a híd építé-
sénél erősáramú kábel kiváltása szükséges, a rendezvénytérnél 
a lejárt építési engedély miatt új szükséges. Ezek mind többlet 
költséggel járnak, de ha az idő továbbra is ily kegyes, a kivitele-
zés határidőre megvalósítható.

 - Több napirendi pont foglalkozott az egészségüggyel, némelyi-
ket jogszabályi- vagy utcanév változtatások tettek szükséges-
sé. A Dr. Darvas Tamás háziorvos által működtetett 4. számú 
háziorvosi körzetet, mivel a doktor úr felhagy a praktizálással, 
helyettesítéssel Dr. Katona Piroska lát el a Szabadság téri ren-
delőjében. 

 - Elfogadásra került a Liget fürdő kft . 2015. évi üzleti terve, mely 
további támogatásokat igényel. 

 - Elfogadta a Képviselő-testület a Dr. Szonda István vezette Köz-
művelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. 
évről szóló beszámolóját. 

 - Elfogadta a testület a Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítványról 
szóló beszámolót. 

 - Jelentős döntés volt a képviselőtestület részéről, hogy támogatta 
az autóbuszos megközelítését az Endrődi köztemetőnek húsvét-
tól mindenszentekig bezáróan minden második héten. 

 - A közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezet működtetésénél 
más címszavakkal ugyan, de az előzmények tiszteletben tartásá-
val kívánják a képviselők a folytatást. 

 - Beszámoló hangzott el a 2014. évi pályázatokról, melyek között 
volt több sikeres, néhány elutasított és egypár folyamatban lévő. 

 - Több mint egy óráig vitatta a testület a holtágak 2015. évi hasz-
nosítását. Kiütközött a véleménykülönbség a jobb és a baloldal 
között. Négy képviselő önkormányzati kezelésben szerette vol-
na tudni a jövő évtől a hat holtágat, melyek bérleti joga az év 
végén lejár, de döntött a többség, így a Halászati Szövetkezet 
maradhat még egy (?)  évig a bérlő. 

 - Az idegenforgalmi adók beszedésének eredményessége céljából 
az elmúlt évben adóellenőrök kerültek alkalmazásra, ezt foly-
tatva az idei évben január 1-től szeptember 30-ig ismét alkal-
mazásban lesznek és az ő sikerorientált díjazásukról döntött a 
testület. 

 - Beszámolót hallottak a képviselők a város szervezetfejlesztésé-
ről. Valóban fontos, hogy a város kft .-i eredményesen működ-
jenek, ugyanakkor nem biztos, hogy a munkahelyek megszün-
tetése valóban eredmény-e, - kérdezett rá többször Betkó József 
képviselő. 

 - Szó esett a hó eltakarítási és síkossági programról. 
 - Elfogadták a képviselők a vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló 

tájékoztatót. Zárt ülésen került tárgyalásra a fürdő ügyvezetőjé-
nek megbízatása és a „Gyomaendrőd város Kultúrájáért Elisme-
rő oklevél” adományozása.

 - A nyílt ülés végén Várfi  András képviselő bejelentette, hogy 
december 2-án a Békés Megyei Közgyűlés alelnökévé választot-
ták, mely tisztség összeférhetetlen önkormányzati megbízatásá-
val, elköszönt a jelenlévőktől további sikeres munkát kívánva.

A jókívánságokat ismételve a kedves olvasóknak:
Kívánok áldott karácsonyt és sikerekben, eredményekben gaz-

dag új esztendőt!
Várfi  András

A múlt tanulságot, a jövő pedig lehetőséget jelent számunk-
ra. Így van ez akkor is, ha az előttünk álló időszakot alakító fel-
tételek folyamatos mozgásban vannak. Hiszem, hogy szűkebb 
pátriánk jövője döntően tőlünk függ, a mi akaratunktól, ké-
pességeinktől, értékrendünktől és az egymáshoz fűződő viszo-
nyainktól. Ha visszatekintünk a mögöttünk álló évekre, igazán 
nincs miért szégyenkeznünk.  Feladatunk most abban áll, hogy e 
közösen létrehozott értéket megőrizzük és továbbfejlesszük. Le-
gyen közös akarat, legyen összetartás! Az előttünk álló új évben 
törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal és ember-
társainkkal.

Szeretettel köszöntöm Önöket az új esztendőben. Boldog új 
évet Hunya!

Petényi Szilárdné polgármester

Polgármesteri újévi köszöntők
(folytatás a címlapról)

A tettes ismeretlen… !

Farkasinszki Sándor élt 42 évet

Ha kinyílik az ajtó, várom, 
hogy betoppan. ha embe-
rek jönnek felém, keresem az 
arcvonásait, magas, vékony, 
egyenes szálfa alkatát, halvány, 
visszafogott mosolyát. És nem 
találom, nem jön. De érzem, 
hogy háborgó lelke itt van 
minden pillanatban velem és 
követeli halála körülményeinek 
teljes feltárását. Igen, mert azok 
még mindig tisztázatlanok, fel-
táratlanok, és fájón égő, nem 
gyógyuló sebet jelentenek sze-
retteinek, hozzátartozóinak.

A tények pedig makacs dolgok, mert megváltoztathatatla-
nok. Farkasinszki Sándort kifosztva, felső nadrág és cipő nélkül, 
nyílt boka- és bordatöréssel, belső szervsérülésekkel, fejsérülés-
sel egy tíz cm-es vízben arccal lefelé, megfulladva találták meg. 
Küzdött az életéért, de a lámpás kihunyt a dermesztő hidegben, 
esőben. Mint kiderült, az élni akarás és a segélykérés hangját a 
becsengetett házban lakók nem hallották, vagy nem értették...  
és senki nem segített!!

Ki a felelős, miért történhetett, kinek állhatott érdekében, mi-
ért hagyták sérülten teljesen magára, hová lettek a barátok?

Kérdések, amelyek megválaszolatlanok, s egyre sorakoznak, 
szaporodnak, állandó nyugtalanságot, rémálmokat okozva min-
den családtagnak.

Jön a karácsony. Helye az asztalnál üres lesz, hiánya belénk 
mar, de fi atal élete, minden rezdülése tovább él bennünk. Tényle-
gesen elengedni is csak akkor tudnánk méltósággal, ha minden 
körülményt ismerhetnénk és választ kapnánk miértjeinkre.

Mi, vagy ki áll az igazság feltárásának útjába és miért? Miért 
nincsenek felelősök, mikor kapunk rá érdemi válaszokat?

Mi, vagy ki áll az igazság feltárásának útjába és miért? Miért 
nincsenek felelősök, mikor kapunk érdemi válaszokat?

Törvénytisztelő ember vagyok. Hinnem kell abban, hogy 
mindennek ki kell derülnie, hogy következmények nélkül nem 
lehet bűnt elkövetni, hogy nem halhat meg egy egészséges fi -
atal ember értelmetlenül, ártatlanul. Hinnem kell háborgó lelke 
megnyugvását, tudnom kell meg nem született gyermekeit elen-
gedni.

A tettes ismeretlen?
Dr. Farkasinszky Erzsébet
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Hírek innen-onnan és házunk tájáról
Várfi  András a megyei közgyűlés egyik alelnöke

Alelnökökről és bizottságokról, azok összetételéről döntött 
december 2-án kedden a megyei közgyűlés. A megyei képvise-
lők közül alelnöknek Tolnai Pétert, nem képviselő, társadalmi 
megbízatású alelnöknek pedig Várfi  Andrást szavazták meg. 

Várfi  András az elmúlt 8 esztendőben Gyomaendrőd polgár-
mestere volt, agrármérnöki és településüzemeltető szakmérnöki 
végzettséggel rendelkezik. Szereti Békés megyét, tenni is akar 
érte.

Az ügyrendi bizottságot a szintén gyomaendrődi Dr. Kulcsár 
László István vezeti.

Tímár Sándorné 
Irénkét 80. szüle-
tésnapja alkalmából 
sok szeretettel kö-
szönti családja

Vásártéri Ltp-en egyszobás földszinti lakás ELADÓ!! Ár 
megegyezés szerint! Érd.: 06-20/376-4567

Karácsonyi készülődés  és 
ünnepség a Selyem Úti Óvodában

Óvodánkban hagyományosan minden évben betlehemes mű-
sorral ünnepeljük a karácsonyt. Az adventi időszakban minden 
csoport részt vesz az ünnepi készülődésben, ünnepi hangulatot 
árasztó díszítésében. Az adventi időszakban tartottuk meg a kará-
csony előtti játszóházunkat, melyen együtt tevékenykedett a család 
apraja-nagyja. Készítettünk mécses tartót, a kis üveget különböző 
díszítéssel mintáztuk. Fa lapokra lehetett dekupázs technikával kü-
lönböző karácsonyi képeket ragasztani. Ajándék tasak is készülhe-
tett rénszarvas és mikulás díszítéssel. Továbbá hagyományunkhoz 
híven mézeskalácsot is díszítettünk.

December 18-án tartottuk meg karácsonyi ünnepségünket. 
Meghitt, bensőséges hangulatban ünnepeltünk együtt bölcsődések 
és óvodások. A nagycsoportosaink szép betlehemes műsorral káp-
ráztattak el bennünket. 

A karácsonyfa alatt lévő sok-sok játék (LEGO duplo, képes-
könyv, kirakó, baba, különböző fejlesztő játékok nagy örömet okoz-
tak a gyermekeknek.

Ünnepi tízórai (kalács, beigli, gyümölcs és a gyermekek által dí-
szített sütemény) és ünnepi ebéd volt ezen a napon.

Ezen a napon - délután 2 órakor - a nagycsoportosainkkal ellá-
togattunk a testületi ülésre, ahol betlehemes műsorunkkal köszön-
töttünk és kívántunk boldog karácsonyt a város döntéshozóinak.

Délután ½ 5 órakor a nagycsoportos gyermekek szüleiknek 
mutatták be betlehemes műsorukat, mellyel ünnepi hangulatot va-
rázsoltak.

Péntek délelőtt ellátogattunk a Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskolába, ahol megnéztük az iskola karácsonyi műsorának fő-
próbáját. A gyermekeket szaloncukorral és hóember fi gurával aján-
dékozták meg az iskolások.

Megköszönjük a támogatást Fülöp Zoltán körzetünk volt kép-
viselőjének, hogy ebben az évben is nagy csomag szaloncukorral 
kedveskedett a gyermekeknek, továbbá a Kis Bálint Általános Is-
kola gyümölccsel (mandarinnal) ajándékozta meg a gyermekeket.

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola IV. osztályos gyermekei 
és tanítói is eljöttek hozzánk, műsorral és szaloncukorral kedves-
kedtek óvodásainknak.

Polgármester úr a nagycsoportosoknak a testületi ülés előtti 
betlehemes műsorát szaloncukorral köszönte meg.

Ezúton köszönjük meg a Térségi Gondozási Központ Konyhájá-
nak, hogy kérésünkre az ünnephez illő ebédet, húslevest csigatész-
tával és rántott halat készítettek.

Békés, boldog, szép karácsonyt és sikerekben gazdag új évet 
kívánnak a város minden lakójának a Selyem Úti Óvoda és Böl-
csőde gyermekei és dolgozói.

Faludisznó vágás Hunyán

Immár 4. alkalommal rendeztük meg a faludisznó vágást, ami-
kor a képviselők hajnalban nekilátnak a disznó levágásának és fel-
dolgozásának. Mondhatjuk, már hagyománnyá vált és remélem, 
az emberek is várják, hogy együtt legyünk. Itt is egyre kevesebben 
vágnak disznót. Szerettük volna visszahozni a régi időket, amikor 
még minden háznál karácsony előtt disznóvisításra ébredtünk.

A napközi udvarán történik a feldolgozás, a kemencében sül az 
oldalas, a hurka, kolbász az üstben a tepertő.

Hagyományosan a Művelődési házban várjuk ebédre a lakossá-
got a frissen feldolgozott disznóságok elfogyasztására. Természete-
sen a műsor és a tánc nem maradhat el. 

Délelőtt a gyerekeknek kézműves foglalkozás volt, ahol kará-
csonyi asztaldíszeket készíthettek. A karácsonyi vásárban pedig az 
ügyes kezű nénik és bácsik által készített játékokat lehetett vásá-
rolni.

Támogatandónak tartjuk azokat a rendezvényeket, melynek 
alapja az egymás segítése, tisztelete és elfogadása.

Visszaemlékszem az első disznóvágásra, amikor még alig jöttek 
el, azt hitték, hogy szégyen elfogadni az önkormányzat által felaján-
lott ételt. Ma már másként látom. Az év valamelyik utolsó napját 
együtt töltjük, és felszabadultan az egész éves gondot kicsit félre 
téve kívánunk egymásnak Áldott karácsonyi ünnepeket és Boldog 
új évet.

Petényi Szilárdné
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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

Életének 95. évében elhunyt 
Nádas Sándor az Endrődi Álta-
lános Iskola egykori igazgatóhe-
lyettese.

A Tisza partján, Nagykörű 
községben született. Magyaror-
szág cseresznyéskertjének is ne-
vezik ezt a falut. Szülei paraszti 
származásúak voltak, minden 
felmenője oda való. Hárman 
voltak testvérek. Ő volt a legidő-
sebb. Az elemi iskolát szülőfa-
lujában végezte. A háború után 
határozta el, hogy a tanári pályát 
választja. Már a hadseregben ta-
lálkozott a tanítással, amikor a 
tartalékosokat Morséra oktatta. 
Megszerette ezt a tevékenysé-
get.

Gyularemetén elvégezte a tanítóképzőt, majd Szegeden a 
tanárképzőt.

1952-ben a tanári diploma megszerzése után Endrődre, az 
Öregszőlőbe került a Szent Imre iskolába. 

A házassága is az iskolához kötődik. Palotai Katalint bízták 
meg az Öregszőlőben az igazgatóhelyettesi feladatokkal, akinek 
sokat segített az adminisztrációs munkában. Ebből a kapcsolatból 
aztán 1953 májusában házasság lett. 1954-ben megszületett Ka-

Nádas Sánor
ny. tanár, igazgatóhelyettes

(1920-2014)

talin lányuk. 1955-ben bekerült a belterületi iskolába, ahol Bor-
bély Sándor volt az igazgató. 

1961-ben, Szabó Elek halála után az igazgató felkérte, hogy 
legyen a helyettese. Ezt a feladatot nyugdíjazásáig ellátta.

A 60-as években indult be a dolgozók esti iskolája, ahol 15 
évig tanított. Ezen kívül az orosházi mezőgazdasági technikum-
nak is létezett egy endrődi levelező tagozata, ahol szintén okta-
tott. Tantárgyai a matematika, fizika és kémia voltak. Szerette a 
technikát is. Nagyon sok szemléltető eszközt ő maga készített, 
amiért dicséretet és előléptetést is kapott. Ilyen jellegű szakkört 
vezetett is, ahol a tanulók maguk készítettek különböző eszkö-
zöket pl. tranzisztoros rádiót szappantartóba szerelve.

 
Erről így emlékezett korábban:

„Az volt a cél, hogy mindez felkeltse a gyerekben a techni-
ka iránti érdeklődést. Volt, aki mondta, hogy vehetek én rádiót, 
minek házilag barkácsolni. A horgász sem azért fog halat, mert 
esetleg nem tudná megvenni, vagy a festő sem azért fest, mert 
nincs fényképezőgépe… Én barkácsoló ember voltam világéle-
temben. Csináltam cimbalmot, citerát, kristálydetektoros rádiót, 
fonógépet, szelelőgépet. Szerencsés voltam, mert a hobbym lett 
a szakmám. Mindig örültem, hogy amit megtanítok, azt megér-
tik és visszaadják a gyerekek. Ez volt a fél fizetés, mert nem azért 
megy pedagógusnak az ember, hogy ott meggazdagodjon.”

1980-ban ment nyugdíjba. Utána még napközis munkát vál-
lalt. Öt igazgató alatt szolgált összesen. Jól érezte magát Endrő-
dön. Szerette a tanulóit és azok is szerették őt. Kiváló humorú 
tanár volt.

A 80-as évek közepén feleségével a lányuk után mentek Me-
zőtúrra, aki ott volt óvónő.

2002 óta élt özvegyen. Felesége 73 éves korában meghalt.
Idős korában sem unatkozott, mindig talált hasznos elfog-

laltságot. Egy garázsból kialakított kis műhelyben sokat dolgoz-
gatott. 

Az utóbbi években nagyon legyengült. Katinka lánya oda-
adóan ápolta és gondját viselte egészen haláláig. Mezőtúron 
kísérték utolsó útjára.

Azt hiszem, minden tanítványa nevében mondhatom búcsú-
zóul:

Sanyi bácsi, köszönjük mindazt, amit kaptunk a tanulmánya-
ink folyamán: a derűs, tartalmas órákat, a különleges hangulatú 
szakköröket, ahol átélhettük az alkotás örömét. 

Emlékét megőrizzük. 

Nyugodjon békében!
Giricz László – egykori tanítvány

A püspöki rendelkezések szerint a hunyai hívek megvá-
lasztották az új egyházközségi képviselő-testületet. Miután 
a Püspökség megerősítette a választások eredményét, így 
megalakult az új testület. Advent 2. vasárnapján, december 
7-én a szentmisén letették hivatali fogadalmukat az új tagok. 

Szentmise után a plébánián megtartotta az új testület az 
alakuló ülését.

A képviselők:
Cserven Béla, Farkas Rezsőné, Farkas Róbert, Fülöp Má-

téné, Hegedűs Bence, Horváth Gáborné, ifj . Iványi Sándor, 
Kiszely Imre, Kiszelyné Tímár Erika, Kurilla Béla, Pintér 
László, Soczó Géza.

A tagok Kiszely Imrét választották világi egyházközségi 
elnöknek, gondnoknak Pintér Lászlót.

Egyéb tisztségviselők: pénztáros: Kurilla Béla, számvizs-
gálók: Soczó Géza és Farkas Rezsőné, karitász: Farkas Re-
zsőné.

Tiszteletbeli tagok: Szilágyi András és Hanyecz Vencel-
né.

Legyen az új testületen az Isten áldása!

Új egyházközségi képviselő-testület Hunyán
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JANUÁRI MISEREND
Endrőd:

Vasárnap és ünnepnap: 9 óra
Szombaton vasárnapi előesti mise 17 órakor, 

végén a Mária-litániával
Hétköznapokon: reggel fél 8-kor - csütörtök kivételével

Gyoma:

Vasárnap és ünnepnap: 11 óra
Kedden és pénteken: 16 óra, a plébánia nagytermében.

Hunya
Vasárnapokon: 10 órakor, 

hétköznapokon csütörtök kivételével 17 óra, 
szombaton vasárnapi előesti mise 17 óra

A polgári esztendő első nap-
ján Anyaszentegyházunk a Bol-
dogságos Szűz Máriára, Isten 
Anyjára irányítja a fi gyelmünket. 
Az ötödik században történt, 
hogy Konstantinápoly püspöke, 
Nesztóriusz, tévhitet, eretnek-
séget kezdett hirdetni, miszerint 
Máriát nem illeti különösebb 
tisztelet, hisz ő Krisztus isteni 
és emberi természetéből csu-
pán az ember-Krisztust szülte. 
Ez ellen leginkább Szent Cirill, 
Alexandria érseke lépett fel, aki 
cáfolta Nesztoriusz állítását, azt 
tanította, hogy Jézus esetében 
az isteni és emberi természetet 
nem választhatjuk külön, ezért 
Mária Istenszülő. Ezen vita el-
döntésére jött össze 431-ben az 
Efezusi Zsinat, mely júniustól 
szeptemberig tartott, s mely vé-
gül is Alexandriai Szt. Cirill ál-
lítását szentesítve, Máriát, mint 
Th eotokoszt, Istenszülőt állította 
minden korok kereszténye elé. Ez 
az ünnep a görögkeleti naptár-
ban december 26-án van, a kopt 
keresztények január 16-án ülik, 
míg nálunk, latin rítusú keresz-
tényeknél január elsején kerül 
megünneplésre.

Ma, amikor ezen szép Mária-
ünnep mellett a polgári újév első 
napját is üljük, elgondolkodha-
tunk, mi az üzenete számunkra 
Szűz Mária Istenanyasága ün-
nepének? A választ az evangé-
lium egy mondata adhatja meg 
nekünk: „Mária szívébe véste 
a pásztorok szavait és gyakran 
elgondolkodott rajtuk.” És mit 
mondhattak a pásztorok? Azt, 
amit az angyal hirdetett nekik: 

Menjetek Betlehembe, mert 
megszületett a Messiás, az Úr 
Krisztus!”

Mária a szívébe vési ezeket a 
szavakat és gyakran elgondolko-
dik rajtuk. A pásztorok elbeszé-
lése is bizonyossá teszi őt abban, 
hogy a betlehemi jászolban fekvő 
kisgyermek nem egy egyszerű 
újszülött, hanem a mindeneket 
teremtő és fenntartó Isten.

Mi tehát az üzenete ennek 
az evangéliumi mondatnak? Az, 
hogy mi is erősen véssük a szí-
vünkbe, hogy az Isten annyira 
szeretett bennünket, hogy le-
szállt közénk a földre, és velünk 
maradt. „Íme, én veletek vagyok 
mindennap, a világ végéig!” – 
ígéri maga Krisztus mennybe-
menetelekor. Mária számára ez 
a tudat - Emmanuel -, Velünk 
az Isten, - hatalmas erőforrás 
lehetett. A betlehemi gyermek-
gyilkosság idején, az egyiptomi 
menekülés idején, amikor bármi 

Újév napja: Mária-ünnep?

Az endrődi plébánia új webhelye:   www.endrodiplebania.hu
A gyomai plébánia új webhelye:     www.gyomaiplebania.hu

Újságunk új webhelye:  www.varosunkujsag.hu
A hunyai plébánia új webhelye: www.hunyaiplebania.hu

nehézség vagy probléma közelí-
tett a Szt. Családhoz, Máriának 
erőd adott a szívébe vésett tudat: 
nem történhet baj, hisz velünk 
az Isten. És ezt érzik meg később 
az apostolok is, akik Jézus mel-
lett biztonságban érzik magukat, 
nem félnek a farizeusoktól, a fő-
pap embereitől, a katonáktól (Pé-
ter még kardot is ragad), - hisz 
velünk az Isten, velünk a Messiás. 
Mi baj történhetne?

Kedves testvéreim, mi is ezzel 
a tudattal kell, hogy elkezdjük a 
2015-ös évet. Szívünkbe véssük 
és gyakran elgondolkodunk 
afelől, hogy velünk az Isten.

Nolai Szent Fülöpről jegy-
zik fel, hogy egyszer üldözői elől 
menekült, akik az életére törtek. 
Már-már úgy tűnt, hogy utol fog-
ják érni, amikor végső megoldás-
kén Szent Fülöp egy falban lévő 
szűk nyílásba bújik be. Amikor az 
üldözők odaérnek, látják hogy az 
a nyílás be van szőve egy pók há-

lójától. „Ide biztos nem bújhatott, 
mondják, hisz elszaggatta volna 
a pókhálót”, s azzal loholnak to-
vább, Szt. Fülöp pedig megmene-
kült.

Ez a kis történet is tanít-
hat minket a mai evangélium 
mondanivalójára. Ha elegendő 
a hitünk, ha Szűz Máriához ha-
sonlóan mindig lelki szemünk 
előtt tartjuk, hogy az Isten 
mellettünk van, akkor az Isten 
a legkilátástalanabbnak látszó 
helyzetekben is küld valami 
megoldást!

De a mai nap nem csak egy 
szép Mária-ünnep, hanem a pol-
gári új év első napja. A szentírási 
részek mást is tartogattak szá-
munkra, ami ezen a napon báto-
rító lehet. Az első olvasmányban, 
az Áron-i áldás kapcsán maga az 
Úr ígéri: „Megáldom és oltalma-
zom őket!” Mi lehet bátorítóbb 
az új esztendő első napján, mint-
hogy maga az Úr ígéri nekünk ál-
dását és oltalmazó szeretetét.

De a második olvasmányban 
Szent Pál sorait hallhattuk: „Nem 
vagy tehát többé szolga, hanem 
fi ú, és Isten kegyelméből örökös 
is!” Ez tovább erősíti bennünk 
ezt a bátorító jóérzést, hiszen Pál 
arra akar minket rádöbbenteni, 
hogy mi nem sakkfi gurák va-
gyunk Isten kezében, akiket úgy 
irányít, ahogy akar, sem pedig 
rabszolgái az Istennek, hanem a 
kereszténységben Isten gyerme-
kei lettünk, s ezáltal a Mennyor-
szág örökösei is.

De ahhoz, hogy egy gyermek 
jó gyermeknek bizo-
nyuljon és az öröksé-

JANUÁRI ÜNNEPEK
  1. csütörtök:  Szűz Mária, Isten Anyja, ÚJÉV
  2. péntek:  Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
  3. szombat:  Jézus szent neve
  4. vasárnap:  Karácsony 2. vasárnapja
  6. kedd:  Vízkereszt (Urunk megjelenése)
  7. szerda:  Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
11. vasárnap:  Urunk  megkeresztelkedése
13. kedd:  Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító
15. csütörtök:  Remete Szent Pál
17. szombat:  Szent Antal apát
18. vasárnap:  Évközi 2. vasárnap
20. kedd:  Szent Fábián pápa, Szent Sebestyén vértanúk és 

Boldog Özséb áldozópap
21. szerda:  Szent Ágnes szűz, vértanú
22. csütörtök:  Szent Vince diakónus, vértanú
24. szombat:  Szalézi Szent Ferenc püspök
25. vasárnap:  Évközi 3. vasárnap
26. hétfő:  Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök
27. kedd:  Merici Szent Angéla
28. szerda:  Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
31. szombat:  Bosco Szent János áldozópap

 



zentek életezentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Szent Jeromos a 
IV. század végén száj-
hagyomány után írta 
le Pál történetét.

Remete Szent Pál 
Thébais tartomány-
ban született keresz-
ténynek 228 táján.

Szülei jó keresz-
ténynek igyekeztek 
nevelni és vagyoni 
helyzetéhez illő vilá-
gi tudásra is jártassá-
got szerezni. Szülei 
hamar meghaltak. Ő 
még alig töltötte be 
a tizenhatodik élet-
évét, s amikor kitört 
a Decius üldözése, a 
nővérénél húzta meg 
magát. Hamarosan 
onnan is menekül-
nie kell, mert sógora 
fel akarja jelenteni, 
Ezért Pál a sivatagba 
menekül. Mialatt az 
üldözések végét várta 
egyre jobban megsze-

Remete Szent Pál
(Ünnepe január 15.)

rette a sziklás sivatagot. E vidéken az éghajlat elvisel-
hető, így egy barlangban húzta meg magát. Eledelt a 
környező fák adták, a közelben vízforrás csörgedezett. 
Lassan megszokja a külső csendet, és belső csendet te-
remt magában imáival, elmélkedéseivel. Istenbe me-
rül.

Az Úr minden nap egy hollóval fél kenyeret küldött 
neki, s ez így ment hatvan éven keresztül. Ruháját a 
pálmafaháncsából fonta, s így élte le egész életét imád-
ságban Istennek szentelve.

Holtteste Velencébe, a Szent Juliánus templomba 
került. 

Időközben a magyarországi, renddé szerveződött 
remeték az ő égi pártfogásuk alá helyezték, és a Thé-
bai Szent Pál első remete testvérei rendjének, röviden 
pálosoknak nevezték magukat. A Thébai sivatag szent-
je ily módon magyarrá lett. 1381-ben, Nagy Lajos király 
Velencével megköti a Torinói békét. A király a békekö-
tés egyik feltételeként Remete Szent Pál ereklyéinek 
átadását jelölte meg. Ennek értelmében 1381 őszén 
Velencéből Budára, a királyi vár kápolnájába szállítot-
ták a drága maradványokat, és néhány napi nyilvános 
tisztelet után, ünnepi körmenetben kísérték a rend fő-
monostorának Szent Lőrinc templomába, ami a budai 
hegyek között állt. Itt kápolnát építettek a remete tisz-
teletére, s az ország minden tájáról érkeztek zarándo-
kok, és az ország minden táján szaporodtak a Remete 
Szent Pál közbenjárásának tulajdonított csodálatos, 
rendkívüli gyógyulások. Budaszentlőrincen így kelet-
kezett az ország egyik legnépszerűbb búcsújáró helye 
a középkor végéig.

A pálosok a török pusztítás elől a templom kincseit 
és a szent tetemét az egyik felvidéki várba vitték, majd 
amikor az leégett az ereklye is elpusztult.

Az egyiptomi remete tiszteletét különösen a pá-
los rend templomaiban ápolják. A rendalapító Boldog 
Özséb (1270) mai utódai, 1990-ben megkezdték lelki-
pásztori munkájukat a Gellért-hegyi sziklakápolnájuk-
ban.

A pálos rend első számú védőszentje. Művészi áb-
rázolásokon pálmaháncsokból szőtt ruhákban jelenik 
meg a szent alakja jelképeivel a kenyeret csőrében tar-
tó hollóval, a két oroszlánnal, illetve a pálmafa társa-
ságában. 

Különös jelenetek: 
Pál a sivatagban kereszt előtt imádkozik
Antal remete felkeresi Pált, a holló megérkezik
Angyal segít Pálnak a pálmafa háncsaiból ruhát sző-

ni

Remete, remeteség: A keresztény üldözések ide-
jén, Keleten és Egyiptomban is a pusztába menekülve 
kerestek menedéket a szent életet választó emberek. 
Később „mozgalommá”, hősi életformává lett a reme-
teség. Önmegtartóztatás, szemlélődés, a bensőséges 
imaélet példái lettek. A középkorban egymás után ala-
kultak a remete közösségek, remete-telepek Magyaror-
szágon is (Mecsek, Bakony, Pilisi hegyek).

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok
és az élet terhét hordozzátok: én felüdítelek titeket.” 

(Mt 11, 28)

get elnyerhesse, a szülő kedvében kell, hogy járjon, és megtegye a 
szülő kívánságát.

És ez is programot ad nekünk az újév első napján. Mi is elmond-
hatjuk a Zsoltárossal: „Íme, itt vagyok Uram, hogy megtegyem azt, amit 
kívánsz!”

Jó feltételként elhatározhatom a mai napon, hogy ennek a most 
kezdődő új esztendőnek minden napját úgy akarom eltölteni, hogy 
az Isten kedvében járjak.

Végül, a mai napon a Béke Világnapját is üli Egyházunk. 1968-
ban VI. Pál pápa indítványozására január 1-jét a béke világnapjává 
rendelték, amikor különösen is a békéért imádkozunk. Láthatjuk a 
világban folyó háborúkat, polgárháborúkat, forrongást, terrorizmust, 
a rengeteg vérontást, és önkénytelenül is érezhetjük, hogy kötelessé-
günk a békéért imádkozni. „Békét hagyok rátok, az én békémet adom 
nektek!” – mondta Jézus, és ezt a jézusi ajándékot a világ nemigen 
tudja megbecsülni…

Régi ének, mely Jézushoz, a Béke fejedelméhez szól: „Békét ad szí-
vünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!”

 - Először a saját szívemben kell békére törekedjek.
 - Aztán a családomban szétnézni: nem kellene-e rendezni sze-

retteimmel a kapcsolatot?
 - Imádkozni magyar népemért, hazámért…
 - Ez után pedig a világbékéért könyörögni.

Újév napján tehát van miért imádkozzunk. Mária hitéért, azért, 
hogy sose felejtsük: az Isten közénk szállt és örökre velünk marad. 
Imádkozni azért, hogy Isten hűséges gyermekeinek bizonyulhassunk, 
hogy elnyerhessük a mennyei örökséget. S imádkozni a béke kegyel-
méért szívünkben, családunkban, népünk körében és a nagyvilágban. 
Mária, Isten Anyja hallgassa meg imáinkat, és segítsen, hogy ennek 
az új évnek minden napja közelebb vigyen minket Krisztushoz és az 
általa megígért Örök Élethez!

Czank Gábor
plébános
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Kicsit furcsa érzéssel írom le hivatalos 
nevét, hisz nekem, nekünk, sokaknak Gyo-
maendrődön Joli, sőt *Hunyajoli* így egy-
be írva, mely önmagában is mutatja, nem 
is egy személyről, szinte már inkább egy 
„intézményről” van szó…

Az évek során mindenhol találkozhat-
tunk vele, ha a város hivatalos, félhivatalos 
rendezvényein, ünnepségeken, megemlé-
kezéseken vettünk részt.

Legtöbbször műsorvezető, szervező 
máskor a mazsorett csoport élén, vagy épp 
verset szavalva, cikket írva. Igazi kultúr-
munkás, a szó legnemesebb értelmében. 
(Ezt a kifejezést néhai Mózsi Ferenc, az 
emigráció egyik nagy költője, újságkiadója, 
szerkesztője, irodalmi estek szervezője ve-
zette be a köztudatba önmagáról szerényen, 
s nagyon találó itt is.)

Az interjú apropóját az adja, hogy mun-
kásságát a Gyomaendrőd Város Kultúrá-
jáért elismerő oklevéllel méltatta nemrég 
a Képviselő-testület, a Színfolt Mazsorett 
Csoport alapításának 20. évfordulója alkal-
mával rendezett ünnepségen.

Advent negyedik vasárnapja előtt be-
szélgetünk a Kis Bálint Általános Iskola 
ódon falai között, ahol Joli már harmadik 
évtizede tanít.

- Mit lehet tudni rólad, ifj abb éveidről, 
hol születtél?

Békéscsabán születtem, de a csa-
lád hunyai, szüleim sokáig ott éltek, ott 
nőttem fel, jártam általános iskolába. 
A középiskolát viszont már Sarkadon 
végeztem, a postaforgalmi gimnázium 
népművelő szakán érettségiztem. Gyer-
mekkorom óta szeretem a zenét, s mindig 
mozgásra is késztet, ha megszólal a zene. 

A tánc az önkifejezés egy lehetőségét kí-
nálja.

- Hogyan alakult az életed a középisko-
lás éveket követően?

Debrecenben a tanítóképző főiskolát 
végeztem el, ez adott képesítést arra, hogy 
megkezdhessem pedagógusi pályámat 
Gyomaendrődön. Később munka mellett 
Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolán magyar szakos tanári képesítést 
is szereztem. Magyar nyelvtant és iro-
dalmat, valamint táncot, drámát, illetve 
média tantárgyakat tanítok. A jelenlegi 
munkahelyemen harminc éve dolgozom.

Nagy bennem a lojalitás, ezt is a csa-
ládból, otthonról hoztam, a génjeimben 
van.

- Nem először kapsz elismerést, ha jól 
tudom…

A Színfolt Mazsorett Csoport koráb-
ban Gyomaendrődért kitüntetést kapott, 
melyre, mint alapító vezetője nagyon 
büszke vagyok. De legalább ennyire büsz-
ke vagyok arra is, hogy a lengyelorszá-
gi központú Mosoly Lovagrend évekkel 
ezelőtt a Mosoly Érdemrend kitüntetést 
adományozta nekem. Magyarországon az 
évek során, én vagyok a negyedik magyar, 
aki megkapta ezt az elismerést, köztük 
Halász Judit is.

- Egy lányod van, akire szintén nagyon 
büszke vagy...

Igen, Dóra újságíró, a Pázmány Péter 
Egyetemen angol, kommunikáció szakon 
végzett.

Az Origo-Life online hírszerkesztője. 
Büszke vagyok rá természetesen, munká-
jára, s arra is, hogy Gyálon a mazsorett 
csoport vezetője, tehát sikerült átadnom 

neki is azt az életérzést, szenvedélyes ön-
kifejezést, amit a tánc jelent számomra.

- Mint tudjuk, minden sikeres ember 
elfoglalt, főleg a 21. században. Marad sza-
badidő hobbyra, mivel telik a szabadidőd, 
ha van?

Nagyon szeretem a verseket, ha tehe-
tem olvasok, illetve a tánc minden formá-
ját szeretem. Gimi óta ebbe belefér a nép-
tánc, a társastánc, mostanában a zumba, 
s rendszeresen jógázom. Tavasztól őszig 
futok is, „ép testben ép lélek” vallom a 
régi mondást. Nagy szerelem Erdély és a 
kirándulás, e kettőt ötvözve többször ki-
rándulunk oda, felkeressük tájait.

Interjú alanyom nagy dinamizmusával 
hamar elröppent a lyukasóra adta időkeret, 
pedig még tudtuk volna folytatni. A jövőt 
illető jónéhány kérdés nyitva maradt, pél-
dául az is: Mikor fogjuk újraindítani a szín-
házi életet Gyomaendrődön? 

Persze ez egy kicsit költői kérdés is, 
nemcsak rajta múlik. Pontosabban rajta 
nem múlik...

A kitüntetéshez még egyszer gratulá-
lunk. 

Dr. Varju László

GYOMAENDRŐDI KRÓNIKA 
- Civil sarok - Hunya Jolán

... a mosoly érdemrend tulajdonosa, a kultúra szerelmese

Élj a fényben…
Mindig a fényben élj!
Semmitől sose’ félj.
Ha sötét, borús az idő,
elmúlik, napsütés jő!
Ha a lelkedben van ború,
kérlek, ne légy szomorú,
Hamar múlik, elfújja a szél,
egy barát kedvesen mesél.
Borúra derű jön mindig,
s Te elérkezel a lélekhídig…
Egy pillanat, s elmúlik rosszkedved,
ha a derűt, s örömöt keresed!
A fényben élj, s találd meg a jót,
hagyd a rosszat, a hangulat rombolót.
A fényben élj, találj rá a belső csillagodra,
lelkedben fénylik, vár a kibontakozásra
Keresd meg, örvendj neki,
hisz’ Ő a kedvedet keresi…
ha rátalálsz, boldog ember leszel,
s akkor, másokkal is jót teszel…
Legyél hát vidám, árad a fény
Nézz magadba, meglátod - ez tény.

Vecsés, 2014. december 5.

Benke Mária versei
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Kedves Olvasók! Hazánk 

gyógyfürdő-nagyhatalom. Az 
ország bővelkedik meleg vi-
zes forrásokban, ivó kutakban, 
természetes hévízi tavakban, 
gyógybarlangokban, olyannyira, 
hogy a világ első öt nagyhatalma 
közé sorolják e téren. Ezért eb-
ben a cikkemben szeretnék írni a 
gyógyfürdőzés mai Magyarország 
területére vonatkozó történetéről 
és röviden bemutatom a balneo-
terápia általános alkalmazási sza-
bályait.  

Magyarország gyógyvíz 
nagyhatalomnak számít, mivel 
rendkívül kedvező geotermi-
kus adottságai vannak. Hasonló 
adottságokkal Magyarországon 
kívül a világon még 5 ország ren-
delkezik:

Franciaország, Olaszország, 
Japán, Izland és Új-Zéland.

Magyarországon 224-féle ás-
ványvíz, 207 gyógyvíz, 43 gyógy-
fürdő, 5 gyógybarlang, 13 gyógy-
hely, 5-féle gyógyiszap és egy 
mofetta található. Az ország mai 
területének 70-80%-án lelhetők 
fel 30 foknál melegebb hévíz-for-
rások és ásványvizek. 

A rómaiak fürdőkultusza 
Pannóniában is felvirágoztat-
ta a fürdők használatát, melyek 
egyszerre több célt szolgáltak 
akkoriban: a tisztálkodás és a 
gyógyítás mellett közkedvelt tár-
sasági helyek is voltak. Az, hogy 
a terület termálvizekben gazdag, 
Aquincum kelta eredetű nevéből 
is kitűnik, melynek jelentése „bő 
víz”. A hazai majd kétezer éves 
fürdőkultúránk egyik első emléke 
az Aquincumban feltárt fürdő-és 
vízvezeték, az ún. „aquaeductus”.

Aquincum területén (a mai 
Budapest III. kerületében) ed-
dig 19 római korból származó 
fürdőt tártak fel. Mindegyikben 
volt hideg fürdő (frigidarium), 
langyos fürdő (tepidarium), 
meleg fürdő (caldarium), öl-
töző (spodyterium), izzasztó 
(sudotarium), pihenőhelyek, 
tornatermek, masszírozó termek 
és szentély is. A római fürdők 
nemcsak a fürdőzés örömét szol-
gálták, hanem azokat gyógyításra 
is használták – ahogy ezt a gyó-
gyítás isteneinek, Aesculapiusnak 
és Hygieia-nak állított szobrok is 
tanúsítják. 

A későbbi korokban a nyu-
gati és keleti fürdőzési szokások 
keveredtek Magyarországon. A 
johannita lovagok a XII. század 
elején több kórházat építettek Bu-
dán, amelyek a mai Császár, Gel-
lért és Lukács fürdők forrásainak 
kincsét hasznosították gyógyítás 
céljára. A Margit-sziget északi 
csúcsán található kénes források-
ra egy lepra kórház épült az 1200-
as években. Óriási fellendülést 
hozott a magyar fürdők számára, 

hogy Zsigmond király idejében 
számos külföldi utazó megfordult 
hazánkban és élvezhette a gyógy-
fürdők hatását. A mai Rác fürdő 
elődjét Mátyás király korában 
„királyi fürdőnek” tartották, mert 
a király fedett folyosót építtetett, 
amely a fürdőt összekötötte a pa-
lotával. 

A következő meghatározó 
fürdőtörténeti időszak a török 
hódoltság alatt jött létre. A tö-
rökök két fürdőtípust ismertek: 
a természetes hőforrás vizét fel-
használó kaplidzsát vagy illidzsát, 
és a gőzfürdőt vagy hamamot. 
Az elsőben centrális kialakítású 
terem közepén lévő medencé-
ben fürödtek, az utóbbiban csak 
gőzkamrákat, pihenő helyisége-
ket használtak. A gőzfürdőben 
a medence teljesen hiányzott, a 
fürdőzőket vödrökből öntötték le 
meleg vízzel. Máig működik Bu-
dapesten a gőzfürdők egyik leg-
szebbike, a Király fürdő.

A Török Birodalom bukása 
után a XVII. és XVIII. században 
is tovább virágzott a fürdőélet. 
1743-ban foglaltatta kőbe a tiha-
nyi apát a „füredi savanyúvizet” 
szolgáltató forrást, majd nem 
sokkal később fürdőt emeltetett 
fölé. Balatonfüred gyógyvize az-
óta is széles körben ismert. Héví-
zen az első tutajokra épített für-
dőt Festetich György hozta létre. 
A Hévízi-tóban azonban már az 
ókori rómaiak is előszeretettel 
fürödtek. Az 1980-as évek elején 
búvárok pénzérméket és egy ró-
mai oltárkövet is hoztak a tó mé-
lyéről. Parádon a XVIII. század 
utolsó éveiben épült fel az első 
gyógyfürdő. 

A balneoterápiát kúraszerű-
en alkalmazzuk. A terápiás hatás 
elérése érdekében legalább 20-40 
percet célszerű naponta gyógy-
vízben tölteni. Ha valaki 1-2 alka-

lommal termálvízben ül, az nem 
minősül balneoterápiának. Egy 
kúra általában 10-15 kezelésből 
áll. A fürdőkúrát általában ugyan-
abban a napszakban érdemes al-
kalmazni, sem éhgyomorra, sem 
teli gyomorra nem javallott a 
fürdőzés. A fürdőkúrák manap-
ság komplex fi zioterápiás kezelés 
keretein belül történnek. Meleg 
fürdő után pihenni kell! Előzetes 
orvosi vizsgálat során meg kell 
győződni, hogy a kezelésnek el-
lenjavallata nincs. 

A fürdőkúra 5-6. napján elő-
fordulhat fejfájás, levertségérzés, 
esetleg a fájdalom fokozódása. 
Ezt hívjuk fürdőreakciónak, mely 
általában 1-2 kezelés kihagyása 
után magától elmúlik, és a kúra 
tovább folytatható. A fürdőreak-
ció fellépése nem törvényszerű, 
de a melegebb vagy nagyobb ás-
ványianyag-tartalmú vizekben 
gyakrabban fordul elő. Csapvíz 
esetében nincs fürdőreakció.

Egyre több bizonyító jellegű 
tanulmány jelenik meg napjaink-
ban a balneoterápia gazdaságos-
ságáról, költséghatékonyságáról. 
A balneoterápia csökkentheti a 
munkából való kiesések napjai-

nak számát és nem utolsósorban a 
hosszas fájdalomcsillapítók hasz-
nálatának költségeit és mellékha-
tásait. Egyes kezeléseket kizárólag 
orvosi rendelvényre lehet igénybe 
venni, s ezeket a társadalombizto-
sítás támogatja. A TB által fi nan-
szírozott kezeléseket a területileg 
illetékes reumatológus, ortopéd 
vagy rehabilitációs szakorvos ja-
vaslata alapján a háziorvos által 
kiállított beutalóval lehet igénybe 
venni, évente maximum 2-szer 
15-15 alkalomra. A kijelölt für-
dőkben igénybe vehető szolgál-
tatások: termál gyógymedence és 
hévízi tófürdő, termál kádfürdő, 
iszappakolás, iszapfürdő, szénsa-
vas fürdő, orvosi gyógymasszázs, 
víz alatti sugármasszázs, vízben 
végzett csoportos gyógytorna, 
komplex gyógyfürdő ellátás és 
csoportos gyógyúszás 18 év alat-
tiaknak. A kezelési módok száma 
napról napra nő.

A gyógyfürdőzés ellenjaval-
lott szív- és keringési betegségek 
(infarktus után ½ éven belül, 
szívelégtelenségben, rögzült ma-
gas vérnyomásos problémákban), 
visszérgyulladás, előrehaladott 
érelmeszesedés, pajzsmirigy túl-
működés, epilepszia, sclerosis 
multiplex, heveny gyulladással 
járó mozgásszervi betegségek, 
vizelet-és széklet visszatartási ne-
hézségek, vérzékenység, dagana-
tos betegségek, fertőző- és lázas 
betegségek és terhesség fennállása 
esetén.

A balneoterápia 
mozgásszervi-degeneratív és 
lágyrész megbetegedések ered-
ményes kezelését, sérülések utó-
kezelését is biztosítja, de felső 
légúti bántalmak, az anyagcsere, a 
kiválasztás, a keringés és az ideg-
rendszer betegségeinek gyógyí-
tására, valamint nőgyógyászati 
problémáknál is sikeresen alkal-
mazzák a fürdőbeli kezeléseket.

Forrás: Dr. Bender Tamás: 
Gyógyfürdőzés és egyéb fi zioterá-
piás gyógymódok

Dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről
A gyógyfürdőzés rövid története és alkalmazása

Török fürdő

A 2015-ös esztendőben is 
változatlan 

nyitvatartással várjuk 
játékos kedvű fogadóinkat 

lottózó 
Gyomaendrőd, Fő út 56/1 sz.

MINDENKINEK SIKEREKBEN ÉS NYEREMÉNYEKBEN GAZDAG 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Oszlácsné Kati

nyitvatartás: 
hétfő, kedd 8-12, 13-17. 
szerda 8-12, 13-18. 
csütörtök 8-12, 13-17.

péntek 8-12, 13-18. 
szombat 8-18. 
vasárnap 9-12



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Dr. Szonda István
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Tisztelt Olvasó!

Régen sem volt másképp - mondhatnánk -, amikor a régi 
újságainkat lapozgatva ugyanazok a kicsinységek, ostoba-
ságok, szerkesztői csipkelődések és az őszinte hebehurgya-
ság jelenik, hasonlóképpen, mint a mai lapokban. 

1947-ben Rácz Lajos póhalmi gazda és politikus szer-
kesztésében útjára indult a Független Kisgazda, Földmun-
kás és Polgári Párt hetilapja, a Körösmenti Parasztélet. Az 
országos politikai események mellett gyakran helyi híreket 
és aktuális cikkeket közöltek az újság hasábjain. Fő olva-
sóköre Gyoma, Endrőd, Hunya és a környező tanyavilágból 
került ki. A hetilap 1947. szeptember 20-ai számából közlünk 
érdekes és főleg megmosolyogtató híreket, melyek az újság-
írásról és az újságolvasás gyakorlati fontosságáról szólnak. 
És persze egy ma is aktuális hír  a –Hát ilyen is van? apró 
cikkét. 

Ezzel a megmosolyogtató hírfolyammal kívánok minden 
kedves olvasónknak Boldog Új Évet! 

„HÍREK –Körösmenti Parasztélet I. évfolyam 25. 
szám. Gyoma, 1947. szeptember 20. szombat

A zujság olvasókról, mög hogy mire való a kaszínyó
Lyó egészséget és hasonló lyókat kívánok, továbbá hogy 

a múlt héten mögírtam a levelöm, oszt a lösz szerkesztő 
visza atta, hogy nem lösz a zujság mögcsinálva, hát igön 
mírögbe gyüttem, mán csak azír is, mer híjába írtam mög 
amit írtam.

Most újbul mírögbe gyüttem, amikor szótak, hogy írjak 
egy másik levelet, mer köl a zujság számára. Mondok oszt, 
nem asszony a zujság, hogy ugrasson éngöm, de hogy oszt 
elmondták a zokokat, hát mögnyugottam, oszt a mírgem is 
elment, most mán csak a zolvasókra haragszok nagyon, mer 
nem veszik. A zén bölcseségem pedig soknak nem ártana, 
mer nem szígyön a zokosabb embörtül tanulni. Aki pég tűlem 
nem tanul, az nem erre a velágra való, mondok. 

Mög osztán, orgonán jáccani nem mindönki tud, de 
olvasnyi majnem. Igy oszt elhatároztam, hogy mög mosom 
a zemberök fejit, ami a kaszínyóba vót.

Mondok a zemböröknek, olvasnak-i kentek zujságot.
Aszondik, hogy igen. Mondok, testvírek közt mennyit 

kőtenek rá? Aszongyák sömmit.
Hogy oszt valatok üket, hát kiderül, hogy a zujságot a 

kaszínyóba olvassák ük, de pízt azt nem adnak írte. Mög 
mostam oszt a fejüket, hogy mondok.

Ezután pedig mindönki zujságot vegyen, mer abbul, 
ha egyet a félfalu kiolvas, nem íl mög a zujság, mög oszt 
haszontalanabb hejre is dob a zembör pízt. Mingyán előfi-
zettek vagy tizen, oszt mingyán job kedvem kerekedett a 
levélírásho is. Mán csak azér is, mer olvastam, hogy ezután 
a bírók is fizetést kapnak. Én pedig, akárki möglássa, a le-
szek, mer nem soká bíróválasztás lösz, azt is zujságok írják. 

Hogy oszt hazafelé ballagtunk a Durbincs sógorral, hát 
aszondi eccör búsan.

Én ezután nem járok  a kaszínyóba, mer hogy előfizetem 
a zujságra, oszt otthon olvashatom, ö.m.a.f.

Én oszt mögmagyaráztam neki, hogy nem azír jár a 
zembör a kaszínyóba, hogy a zujságot olvasa, hanem hogy 
a zaszonytul szabaduljon mög, mög hogy ott a zitalmíris is. 

Ez oszt anyira hatot rá, mög oszt rám is, hogy 
visszamöntünk a kaszinyóba, öszve ölelkezve, pedig nem 
vót muszáj. Haza felé mönet is öszve vótunk ölelkezve, de 
akkor mán muszáj vót, melyhez hasonló lyókat kívánok. 

Írta: Ifjú Göre Gábor sk.

Hát ilyen is van?

Fizetésének csökkentését kérte Vámbéry Rusztem 
Magyarország washingtoni nagykövete és Böhm Vil-
mos Magyarország stockholmi követe. Fizetésük csök-
kentését az ország nehéz helyzetére való hivatkozással 
kérték. Amikor a kedves olvasó a fenti pársoros hírt 
olvassa, valószínűleg csodálkozva kérdezi önmagától 
az emberi nagyszerűség láttán:-Hát ilyen is van?- és 
mi a magunk részéről csak annyit teszünk hozzá:-Nagy 
kár, hogy csak kettő!

Mérlegelünk...
és a mérleg egyik serpenyőjében ott állunk Mi súlytalan-

ságunkkal, a másik serpenyőben az ezerfejű, szemű és fülű, 
bírálatra mindig kész, - oh írók álma - a nyílvánosság...

Jöttünk az ismeretlenségből, hírharang, tömjénezés és 
csodálatvárás nélkül és ha kell megyünk ép oly csendes-
séggel, de előbb mérlegelünk és megállapítjuk-ki találtatott 
könnyűnek. 

...ha forgatjuk tiszavirágszerű életünk lapjait, ha nézzük 
az oldalakra írt sorokat, meg kell állapítani-ha elbizakodott-
ságnak tűnnék is- hogy megtettük, amit tőlünk vártak. Szeré-
nyen, fellengzősségtől mentesen, tiszta lélekkel, becsülete-
sen érző magyar szívünkkel végeztük munkánkat...

Kaptunk elismerést és kaptunk gáncsokat. Köszönjük 
mind a kettőt. 

És most magunk mellé vesszük a mérleg serpenyőjébe 
azt az öt-hatszáz embert, aki hétről-hétre megvette lapunkat 
és megbillen a mérleg nyelve. Pedig velünk szemben ott áll 
Gyoma, Endrőd, Hunya és a környező tanyavilág népe óriá-
si tömegével, de a miénknél nagyobb súlytalansággal. 

Mi kevesek álltunk és vártunk, hogy szellemi és anyagi 
juttatásunk után mikor jönnek az emberek szeretet morzsá-
ikkal és hangunkat erősítő filléreikkel nem Miérettünk, de ön-
magukért. Nem jöttek!

Most újból hívunk benneteket, azokat akiknek füle hal-
lásra, szeme látásra és szíve érzésre teremtődött, hogy 
egész énjük áthatva a szebb jövővárástól, közzénk álljanak, 
közzénk, akik a beteljesülés göröngyös útját járjuk.

Köszönet azoknak, akik mellettünk álltak és javunkra bil-
lentették a mérleg nyelvét...

Mert a gyomai járás népének többsége megméretett és 
könnyűnek találtatott.

Egy nehezen meggyújtott mécses, mely a közönség útját 
lett volna hivatott bevilágítani, hogy hitet kapjanak a jövőbe-
nézéshez, kihunyóban van.

Kihunyása Tirajtatok áll...”
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Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István

 Tábori lap és versek Fülöp Imre endrődi és Cs. Szabó Albert gyomai kisgazda hagyatékából II.

FÜLÖP Imre endrődi kisgazda versei

A Tyúk

Az udvaron kiált a tyúk kotkodács
Gazdasszonykám ugye kéne a tojás?
Kéne bizony te vén cirmos mert drága
Csakhogy nagyon kevés jön a konyhára.

Hanem megállj! Nem fogsz kapni vacsorát,
Ha te olyan szűken méred a tojást.
Majd meglátom éhes hassal hogy tetszik
Tanuld meg hogy ki nem hasznos, - nem eszik!

Fülöp Imre sk. 1913.

A jó gyermek

A jó gyermek mikor föl kel
Mindjárt szépen letérdepel
Kezecskéit összeteszi
Kis imáját elvégezni

Napközben mikor játszik
Nem kiabál nem lármázik
Ha valaki jön hozzájuk
Úgy örülhet jó mamájuk

Ha látja hogy kis gyermeki
Szépen szótfogadnak neki
És az ilyen jó gyermeket
A jó Isten is szereti

Fülöp Imre sk. 1913.

Nagyapa névnapjára

Kedves jó nagyapám tudja mit álmodtam?
Fönt a Mennyországba Jézuskánál voltam
Játszottam is vele, s azt kérdezte tőlem,
Mondjam csak mit kíván az én kicsi szívem.

Én azt kértem tőle mivel úgyis máma
Van az én nagyapám kedves nevenapja
Áldja meg nagyapát szeressen engem is
Mindnyájunkat földön s fent az egekben is.

Fülöp Imre sk. 1913.

Szent Imréhez

Dicső első magyar szentünk
Szép liliom szűz Szent Imre
Nézz a magyar ifjúságra
Itt esdeklő gyermekidre.

Nézzed mi még itt vándorlunk
Égi örök célunk felé
Szívünknek leghőbb vágyait
Lerakjuk szent képed elé.

Esdve kérünk segíts minket
Hogymint Te tisztán élhessünk
S az üdvösség fényhonába
Szerencsésen elérhessünk.

Fülöp Imre sk. 1908. nov. 5.

Ének szent mise fölajánlásra halottért
D. Máriát dicsérje lelkünk

Mindenható örök Isten, fogadd ez áldozatunk,
Melyet Tímár Mónikáért, most Neked bemutatunk
Kérve Téged, hogy tekintsed e szent áldozat érdemét
És az egek fényhonába vidd föl leányod lelkét.

Három éve már, hogy teste sír ölébe tétetett
Melynél árva kis leánya és hű férje könnyezett
Most itt kérnek esedezve irgalmasság Istene!
Leányod megtisztult lelkét, vedd magadhoz az Égbe!

Kondoros tanya 1921. Fülöp Imre sk.

Távol nyugvó katonáért
Dall. Nevedben…

Ki életünk útját már akkor kinézted
Mikor még nem tudtuk azt sem mi az élet
Egy ifjúért kérünk ki édes hazánkért
Szintén messze tájon adta életét

Messze tájon nyugszik s talán sírhalmára
Nem gondol ott senki, az is olyan árva.
Mint itthon két öreg bánatos szülője
Kiknek ő lett volna a gondviselője

Lapatinszki József hű fi adért (vagy más 
megfelelő név veendő) fogadd

Irgalmas Istenünk
ez áldozatunkat
Szenvedési után
adj nyugalmat néki
Add hogy méltó legyen
szenteidhez jutni

Édesanya csókja

Ébred a kisgyermek hangos síró szóval
Tépi ruhácskáit piciny kacsójával
Olyan sírást csinál, hogy aki nem érti
Nincsen érző szíve, nincs! – én mondom néki.

Meghallja az anyja tenger dolga közben
Van ideje hogy még ide is elérjen
Szeretettel szól a pici emberkéhez
Kedves édes hangon mindent összekérdez

Ki bántotta az én kicsi babukámat
Na hiszen megállj csak megkötjük a lábad
Megverjük a cicát amiért rája nézett
Ne te ne! Ne te ne! Szél hordjon el téged!!

S még ezeket mondja
hangja olyan édes,
Hogy az aki hallja oly örömet érez
Mintha hozzá szólna saját édesanyja
kinek talán már rég gyöpes a sírhantja…

Kondoros tanya 1922. febr. 12. Édes-
anyám halála napjának első évfordulóján 

Fülöp Imre sk.

 1914-1918 között hősi halált halt bajtársainkért
(ismeretlen magyar katona verse)

Zengő ágyúk harangoztak Temetési Zsoltárt
Hű bajtársak honi földből raktak fölénk oltárt
Szentelt földnek néma halma Csendes Ágya Testünknek
Kivirul még testünk halma
Drága porunk könnytől ázik.

Piros vérünk hideg gyöngye új tavaszt hoz tinéktek,
Dicső őseink is szenvedtek és éltek
MI sírunktól hajt virága jobb életnek szebb hajnala,
És mi nyugszunk békén itten, idegen földben,
Megáld, megáld a Jó Isten!

További képek a Fotóalbumban, 
a 17. oldalon

Közreadja: Cs. Szabó István

Karácsonyi tábori postai üdvözlet 1916
„Boldog új évet kíván a messzi távolból a sze-

rető testvér és sógor Albert” Cím: G. Kovács Já-
nos úrnak mély tisztelettel Gyoma Békés megye 
Mirhó utcza 537. sz. Cs. Szabó Albert szakaszve-
zető M. kir 4/5. népfelk. gy. zszlj. 2. sz.
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Előszó 
 
Van Isten.  
Van egy teremtést kezdő Hatalom, 

aki nevemet kimondta időtlensége mé-
lyén, és megalkotta számomra az időt, 
hogy megformáltassam a lét sodrában, a 
törvényszerüségek és nem-törvényszerűsé-
gek között.  

Ő az, aki akart engem, személy sze-
rint engem, Ő az, aki sorsom fölé hajol: a 
mi Atyánk, - akinek arcán ugyanakkor az 
Édesanya vonásait is megtalálom.  

Nem ismerem őt, de hozzátartozom, 
mint virág hozzátartozik gyökeréhez, vagy 
fához a gyönge Ievél, belőle hajtott ki 
Iétem a maga bonyolultságában, belőle, 
aki tökéletesen egyszerű.  

Az imádság: szívünk felemelése Iste-
nünkhöz. A virágos szavak kelléktára nem 
szükséges. A felemelés a Iényeg, s ez tör-
ténhet teljesen hangtalanul is. 

1. -- nem látta soha senki -- 
(Jn 1, 18)

 
Isten  
     ha nevedet mondom  
     csak annyit tudok  
     hogy a Kimondhatatlant értem alatta  
     aki Valóság  
     de Titok  
     mint maga a lét  
ki volna hozzám közelebb mint Te  
és ki volna tőled messzebb mint én  
a dolgok  
     amik között élek  
     betöltenek és lefoglalnak engem  
     Te mindent betöltesz  
     mégis  
     független maradsz mindenektől

2. -- tulajdonába jött -- 
(Jn 1, 11)

 
ismertesd meg velem magadat  
     azzal az ismerettel  
     mit nem adhat meg az emberi szó  
     azzal a te Szavaddal  
     melynek nincsen szüksége hangra  
Te jóllakatod a Téged éhezőket  
     és megitatod a Téged szomjazókat  
     de vajon éhezlek-e igazán  
     de vajon szomjazlak-e igazán

Szent-Gály Kata

IMÁDSÁGTÖREDÉKEK

3. -- Isten elküldte Gábor angyalt -- 
(Lk 1, 26)

vajon hajnalban történt  
     és előbb hogy  
     forgattad volna lenn az udvarvégen  
     a kézimalmot  
vagy már jött az este  
     vak szürkesége  
     és a jelző-csillag feltűnt az égen  
a néhány szó  
     mi ránk maradt a percről  
     magányt jelez  
egy férőhelynyi csend  
     hallgatta szíved roppant dobbanását  
Megtestesült

4. -- legyen -- 
(Lk 1, 38)

nézlek Istenszülő  
     ahogy magadban a Titkot imádod  
figyelem csöndességedet  
     a közelség ámulatát  
     a hihetetlen elfogadó hitet  
nézlek Istenszülő  
nézem a Háromság örömét benned  

5. -- Erzsébet felkiáltott -- 
(Lk 1, 42)

boldog vagy Mária 
     mert hittél az Úrnak 
     a föltétlen hatalomnak 
     és nem szorítottad be Őt 
     emberi gondolatok közé 
boldog vagy Mária 
     mert hittél az Örök Szeretetnek 
     és engedted 
     hogy rajtad keresztül 
     magához ölelje az egész világot 

6. -- József tépelődött -- 
(Mt 1, 20)

először mindig áldást mondani 
először mindig hálát adni 
és csak azután megkérdezni 
mi a szándékod Uram 
mit akarsz azzal 
     minek úgy örültem 
mit akarsz azzal 
     ami annyira fáj 
először mindig áldást mondani 

először mindig hálát adni 
mert bölcsesség van rendeléseidben 
ha sokszor nagyon elrejtetten is 

7. -- angyal szólt hozzá -- 
(Mt 1, 20)

úgy imádkozni mint József 
úgy könyörögni tehozzád 
     és olyan csöndesnek is lenni 
     mint ő 
hogy a Hangot 
     ne tévesszem össze a magaméval 

8. -- nem kaptak helyet -- 
(Lk 2, 7)

sötét és szennyes a barlang 
     akár a Föld 
     mit megváltani jöttél 
nincs otthonod 
nincs semmid 
     de van édesanyád 
     de van Édesanyád 

9. -- jászolba fektette -- 
(Lk 2, 7)

micsoda bizalom 
     hogy Isten kezedre bízza magát 
     egészen védtelenül 
micsoda megérdemelt bizalom 
kezedre bízom magamat én is 

10. -- pásztorok virrasztottak -- 
(Lk 2, 8)

milyen kicsi vagyok a csillagok alatt 
mennyire kicsi 
     s mily nagyra vetíti ki árnyékomat 
     a pásztortűz lobogó fénye 
követ mint a Múlt 
     hogy azután 
     belesimuljon a felnövekvő éjszakába 
     mely átöleli a Földet 
     mint a te irgalmasságod 

11. -- dicsőség -- 
(Lk 2, 14)

ki olyan mint Te 
     nagy hatalmú Isten 
     kinek játékszere a Nap 
     s a csillagok 
     mint gyermekeink forgó búgócsigái 
dicsőségedet éneklem én is önként 
     szentnek mondalak és csodálatosnak 
     jónak és irgalmasnak mindörökké 
elámulok tökéletes tulajdonságaidon 
     melyek nem egymásmellettiek 
     mint a mieink 
     hanem azonosak egymással 
kiváltképpen szentségedet nem értem 
     ez a te legsajátosabb birtoklásod 
     ez valami olyan 
     melyre hasonlatot sem tudunk a Földön 
szent vagy 
szent vagy 
szent vagy 
szívesen mondom neked már most 
az eljövendő élet énekét 
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XIII. SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN

Az Élet Másokért Egyesület 2014. december 20-án du. 14 órakor 
rendezte meg a „XIII. Segítsünk a rászoruló gyermekeken” elnevezésű 
jótékonysági ünnepséget.

Ebben az évben a korábbi évektől eltérően az Endrődi Népházban 
tartottuk meg az adakozási rendezvényünket.

Ennek keretében 25 olyan gyomaendrődi családot ajándékoz-
tunk meg, ahol tartósan beteg gyermeket nevelnek.

Meghívtuk a bélfenyéri (határon túli) árvaház kis lakóit is, hogy 
együtt készüljünk lélekben a karácsonyra.

Különös jelentősége, hogy gyomai és endrődi történelmi egyhá-
zak is képviseltették magukat.

A szervezésben segítségemre voltak a Szent László Zarándoklat 
szervezői, valamint a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapít-
vány elnöke.

Példaértékűnek tartom, hogy az elmúlt több mint egy évtized 
alatt ilyen összefogást nem tanúsított a város.

Gyűjtöttünk édességet, tartós élelmiszert, játékot, melyet az em-
berek rendkívül jó szívvel ajánlottak fel.

A megnyitó után Czank Gábor plébános úr, Fülöp Mónika evan-
gélikus lelkésznő, valamint Dr. Dénes Zoltán kanonok, egyetemi ta-
nár köszöntötte a megjelenteket, és a karácsonyhoz kapcsolódóan 
mondták el gondolataikat.

Kiss Márton bélfenyéri plébános bemutatta az árvaházból érke-
zett gyermekeket, és néhány mondattal ismertette az életkörülmé-
nyeiket.

A Szent Gellért Gimnázium tanulói karácsonyi műsorral ajándé-
kozták meg a gyermekeket.

A jelenlévő egyházi személyiségek az ajándékba kapott gyertyát 
meggyújtották, miközben az ismert karácsonyi énekek hangzottak el.

Bukva Márti a beteg gyermekek öröméről és bánatáról mondott 
el egy gyönyörű verset.

Ezt követően egy édesanya, Fülöpné Kiss Erzsébet szintén köszö-
netét fejezte ki az adományozóknak, a szervezőknek, a segítőknek.

Az ünnepség fénypontja következett: az ajándékok átadása, me-
lyet minden gyermek és hozzátartozó örömtől megilletődve foga-
dott.

Minden évben a himnuszok együttes éneklésével zárjuk ezt az 
egyedülálló kezdeményezést.

Külön köszönetet mondok Iványi László hunyai plébános úrnak, 
aki a kezdeti nehézségek ellenére is biztatott, hogy ezt a hagyományt 
nem kellene megszakítani.

A biztatásokat (Dr. Szonda István, Dr. Dénes Zoltán) bizonyították 
a csillogó gyermekszemek, illetve a meghatódottság könnyei.

Köszönetem fejezem ki az adományozóknak, a segítőknek, vala-
mint a megjelent közjogi méltóságoknak.

„Egy ajándék  éppen annyit ér,
   amennyi szeretettel kiválasztották”
                                  Thyde Monnier

Egészséget, békességet kívánok az új esztendőben.
Gyomaendrőd, 2014. december hó

Vaszkó Sándorné
elnök

ADOMÁNYOZÓK

Ványolos Béla és családja
Hunya Elek és családja
Dr. Dobó Katalin
Iványi Lajos és családja
Balog Péter és családja
Binges Vince és családja
Szabó Incéné
Papp István és családja
Hanyecz Vencelné
Farkas Rezsőné
Dr. Palya József és felesége
Dr. Giricz Katalin
Iványi László
Dr. Csorba Csaba
Varga Mátyás
Tótkaép Kft.
Sikér Kft.
Rostélyos Husbolt (Nagy László)
Tóth Ferenc és családja

Dr. Szonda István és családja
Uhrin Emese (Papírbolt)
Kónya István és családja / Kónya 

Zöldséges/
Várfi  András
Galambos Enikő és családja
Hegedűs József és családja
Czinó Erika és családja
Izsóné Gecsei Edit
Nagy-Kulik Zsuzsa és családja
Pápai Zsuzsanna és családja
Vaszkó Katalin
Katolikus Karitasz
Gyomai és Endrődi Katolikus 

Egyházközség tagjai
Szent Gellért Általános Iskola
Szent Gellért Gimnázium
Őszikék Idősek Otthona lakói és 

dolgozói
Névtelen adakozók

SEGÍTŐK

Szonda István és családja
Iványi Lajosné
Malatinszky Zita és férje
Varga Zoltán
Varga Anita
Ifj . Varga Zoltán
Fülöp Péter

Gyurcsán György
Szent Gellért Gimnázium tanulói
Szőke József
Pocsaji Margit
Vargáné Földvári Krisztina
Timárné Rózsika
Molnár Borbála
És sok névtelen segítő

A bélfenyéri fi atalok Kiss Márton plébánosukkal
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A Gyomaendrőd FC elnöksége a 
2014-2015. évi labdarúgó-bajnokságban 
a felnőtt csapat számára célként a Megyei 
I. osztály megtartását tűzte ki. A játékosál-
lományban jelentős változás következett 
be, többen abbahagyták az aktív pálya-
futást, ill. eligazoltak a csapattól. A hazai 
játékosok hiánya miatt vidékről kellett 
igazolni, több fi atal labdarúgó érkezett 
alsóbb osztályból a csapathoz. Továbbra 
is gondot okoz a hazai játékosok hiánya. 
Az évadot ismét új edzővel kezdtük, az 
előző évi tréner, Árgyelán János Körösla-
dányba szerződött, ezért Mazán Zoltán 
vette át a csapat irányítását. A bajnokság 

augusztus 9-én indult, tizenhat csapat részvételével.
A bajnokság őszi szezonjára a felkészülés alatt a legnagyobb feladat 

az újonnan érkezett játékosok beillesztése volt a csapatszerkezetbe. 
Megfi atalodott csapatunktól azt vártuk, hogy az érkezett fi atal játéko-
sok rövid időn belül beilleszkednek a csapatba, megszokják az első osz-
tály légkörét és hasznos tagjai lesznek a Gyomaendrődi FC labdarúgó 
csapatának.  Sajnos a csapat nem mindig tudott felnőni a feladathoz, 
sokszor csak kis különbséggel maradtak alul, hiányzott a rutin, a tapasz-
talat. A szezon közepén volt egy egyhónapos jó széria, de mindez ke-
vésnek bizonyult ahhoz, hogy eredményes félévet zárjon az egyesület. 
A tervezett bajnoki pontoknak alig több mint felét sikerült begyűjteni, 
ez viszont kevésnek bizonyult a középmezőnybe kerüléshez.    

Az elért eredmény pálya választóként:
Gyomaendrődi FC       7 mérk.   3 győz.  2 dönt.   2 ver.       11 pont
Az elért eredmény vendégként:
Gyomaendrődi FC       8 mérk.   0 győz.   1 dönt.    7 ver.       1 pont

Az elért eredmény összesítve:
15. Gyomaendrődi FC  15 mérk. 3 győz. 3 dönt. 9 ver. 18-37     12 pont

A hét hazai mérkőzés eredménye elfogadhatónak mondható, itt is 
a rutintalanságra fogható talán, hogy nem sikerült jobbra az összkép. 
A döntetlen mérkőzéseken kis odafi gyeléssel jobb eredményt lehetett 
volna elérni. A vesztes mérkőzéseken sajnos még esélyünk sem volt a 
pontszerzésre. A győztes mérkőzéseken helyenként jól és tetszetősen 
játszott a csapat, sajnos ezt a formát nem tudták állandósítani.    

A nyolc idegenbeli mérkőzésen sajnos mindössze egy pontot sike-
rült begyűjteni, ami döntően közrejátszott a sikertelen őszi szereplés-
ben.

Összegzésként az őszről elmondható, hogy fi atal csapatunkban 
a néhány idősebb, rutinos játékos nem tudta a nehéz helyzeteken át-
segíteni a társakat, nem tudott olyan lökést adni, ami jobb eredményt 
hozott volna. A fi atalok nehezen szokták meg az első osztály légkörét, 
játékritmusát, így elmaradt a csapat a várt eredménytől. Nehéz tavasz 
elé néz a csapat, de nem reménytelen még a helyzet. A téli szünetben 
mindenkinek el kell gondolkodni azon, hogy miben tud a csapat hasz-
nára lenni az eredményes tavasz érdekében. A kitűzött cél eléréséhez a 
télen és tavasszal nagyon keményen meg kell dolgozni, egy jó téli fel-
készülés után ez azonban nem lesz elérhetetlen. Ehhez a csapaton belül 
összefogásra és jó szereplésre lesz szükség. 

Az ifj úsági U-20 csapat őszi szereplése:

Az őszi eredmény összesítve:
16. Gyomaendrődi FC    15 mérk.   1 győz.  1 dönt.   13 ver.     10-81    

4 pont

Ifj úsági, U-20 csapatunk Pelyva Miklós edzővel kezdte a felkészülést 
a szezonra. Sajnos az utánpótlás csapatunkra is jellemző lett, hogy já-
tékosaink vidéki csapatokba igazoltak, elhagyták nevelő egyesületüket. 
Hová is tűnt a klubhűség, az elhivatottság, a sport iránti szeretet??? Már 

A labdarúgók őszi szezonjának 

értékelése

fi atal korban sem számít a társak iránti elkötelezettség, a csapat iránti 
szeretet, az egyesület iránti hűség, a város iránti vonzalom. Ha fi atalja-
ink is mind többen így gondolkodnak, rövid időn belül nehéz helyzetbe 
kerül Gyomaendrődön a labdarúgás.

Az egész szezont igazi kapus nélkül játszotta végig a csapat, sok 
gonddal és problémával, létszámhiánnyal, mindez sajnos hűen tükrö-
ződik az egész őszi szereplésen. Remélhetőleg lesz a fi atalokban annyi 
kitartás, hogy becsületesen végigjátsszák a tavaszi mérkőzéseket, még 
ha az eredmények nem is fognak javulni.    

Az U-17 korosztályú csapat őszi szereplése:

Utánpótlás csapatunk Pelyva Miklóssal kezdte a felkészülést az 
újabb bajnoki évre. Most sem volt könnyű feladata, hiszen ezt a korosz-
tályt évről évre újjá kell szervezni, nem volt ez másként ezen a nyáron 
sem. Korosztályukban fi atal az állomány, össze kellett szokniuk, a tavasz 
talán sikeresebb lehet a számukra. 

Három területi csoportban 8-8 csapat méri össze tudását hétről hét-
re. Sajnos a bajnokság végén a kedvezőtlen időjárás miatt több mérkő-
zés is elmaradt, amelyeket majd tavasszal kell pótolni.

8. Gyomaendrődi FC   9 mérk.   1 győz.  1 dönt.   7 ver.     9-48     4 pont

Az U-16 korosztályú futballcsapat őszi szereplése:

Ez a korosztály ebben a bajnoki évben indult. Műfüves kispályán 
(40x20 m) zajlanak a mérkőzések négy csapat részvételével, körmérkő-
zések formájában ősszel-tavasszal, három-három alkalommal. Nehezen 
szokott hozzá csapatunk a műfűhöz, a harmadik tornára aztán magára 
talált, mindhárom mérkőzését megnyerte. Sajnos minden tornára Me-
zőberénybe kell utazni, hiszen Gyomaendrődnek nincs műfüves sport-
pályája, kézilabda méretben. 

4. Gyomaendrődi FC   9 mérk.   3 győz.  1 dönt.   5 ver.    20-24     10 
pont

Az elnökség megköszöni a csapatok tagjainak és edzőinek az egész 
éves hozzáállást, a szurkolóink biztatását, valamint támogatóink segít-
ségét, akik áldoztak a gyomaendrődi labdarúgásért. 

Fülöp Zoltán

Csodás nap…

Szellő símogatja arcom.
A napsugár pajkos fénye hull rám,
örvendezek, e csodás napon
végre tavaszias idő vár…

Itt van, érzem, illatos a lég.
Elborul, hópelyhek hullnak még.
Nem számít, élvezem, a januárt
a napnak létét, s ezt a fényárt…

Átjárja lelkem e szépség.
kibújt kertemben egy kékség
egy picinyke virág, ébredez,
lelkemben szépség éledez’…

Vecsés, 2014. december 8.

Benke Mária versei

Lélekhíd…

Lélektől lélekig
tart ez a híd.
Hozzád vezet,
ölelésre hív.
A lélek a testünkben
érez, lüktet.
Amit teszünk, gondolunk,
lelki társunktól függhet…
Mint a nap, a hold,
és a csillagok,
az univerzum, égbolt
lelkeink is nagyok.
Átérezzük a másik
örömét, bánatát,
együtt érzünk vele
nem várunk csodát…
Vele örülünk, sírunk,
hisz’ Ő a lelki társunk.
A lélekhíd hozzá
visz, és mi erre vágyunk…

Vecsés, 2014. december 1.
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A kis veréb…

Elhúzódott a szép tavaszias ősz. A tavaszi virágok újra 
szirmot bontottak, a fák rügyezni kezdtek, a kismadarak 
ismét fészket, tojást raktak és kikeltették a fiókáikat.

Az emberek csodálkozva szemlélték az enyhe időjá-
rást, örültek is neki, meg tartottak is tőle… lévén a mon-
dás, hogy „nem eszi meg a kutya a telet…” Már de-
cember eleje volt, és szép napsütötte szelíd ősz honolt 
a kerteken…

A papa a kert ásásához kezdett, a komposztálót is 
megbontotta, trágyázta a földet, és jókedvűen dol-
gozgatott. A mama szedegette a diófa leveleit, hordta 
egy halomba, jól esett kinn tevékenykedni az enyhe 
időjárásban.

Beköszönt a kerítésen a szomszéd. Beszédbe ele-
gyedtek, és mindketten azon morfondíroztak, hogy 
ilyen enyhe őszutót, télelőt még nem éltek meg, vagy 
csak nem emlékeznek rá… Azt mondja a szomszéd:

- Hát én bizony kiegyeznék ezzel az idővel márciusig, 
azután meg legyen jobb, vagyis, idén maradjon el a 
tél…

A papa is helyeselt, hogy az bíz’ jó volna, bár a sok 
kártevőt, ha nem pusztítja el a hideg tél, akkor tavasszal 
leszünk bajban…

Az is igaz.
Megszólalt a mama is.
- Látom, ti jól elrendeznétek a világ sorát, beállítaná-

tok az időjárást, hogy mindig enyhe idő legyen… Nem 
mondom, én sem haragudnék érte, de hát a természet 
rendje az, hogy három havonta váltakoznak az évsza-
kok.

Igen, bizony gyermekkorunkban napra órát lehetett 
volna igazítani az évszakokhoz. Mára már ez is megvál-
tozott, mint körülöttünk minden.

Ezen még egy ideig méláztak, majd mindenki foly-
tatta a munkáját.

Mama, amint a zsákba rakosgatta a hullott falevele-
ket, csipogásra lett figyelmes.

Kereste, hogy honnan jön, majd a hang irányába 
ment, és megpillantott egy kis verebet, ami kétségbe-
esve csipogott. Biztosan éhes volt, elszakadt a mamá-
jától, vagy ki tudja…

Mama nagyon megsajnálta, és hozta a létrát, hogy 
felmásszon hozzá, az eresz alá. Papa azonnal aggódni 
kezdett, hogy leesik, abbahagyta az ásást, és ment se-
gíteni.

- Hát te meg, mit művelsz itt a létrával? – kérdezte.
- Mit, mit – dohogott a mama - megmentek egy sze-

gény kicsi verebet.
- No hiszen, miért, mi történt vele?
- Elszakad a családjától – mondta aggódva a 

mama.
Mindketten jó emberek voltak, féltették, hogy sze-

gényt a macska levadássza, ezt nem akarhatták… 
Keresték a kismadarakat a kopár fákon, de egyet sem 
láttak, néha egy-egy rigó, vadgalamb leszállt, de a ve-
rebek eltűntek, hogy hová, az rejtély volt számukra.

A mama elérte a kis 
ártatlant, leszedte kenyér-
morzsát és vizet adott neki, 
és egy dobozba helyezte 
az udvaron egy szélvédett 
helyen, ha a családja ke-
resi, hogy megtalálja.

Másnap reggel korán 
ment, megnézni az ő kis 
védencét, hogy hogy van 
vele.

Az idő komorra válto-
zott, több fokot is esett a 
hőmérséklet, erős szél fújt, és eleredt az eső is.

Szürke volt az egész táj, komor és borzongató.
A kis verébfióka nem volt a dobozban, mama rémül-

ten keresgélni kezdte, majd egyszer csak a fügebokor 
alatt látta meg, bőrig ázva a kis tollkezdeményei, hiszen 
még félig pihés volt, nem fejlődött ki a tollazata, mely 
megvédhetné a zord időjárástól.

- No, te szegény kis ázott verebem, gyere gyorsan, 
beviszlek, megtörölgetlek, megetetlek, nehogy bajod 
essen – mondta neki a mama aggódva.

Amint a fügebokor felé közeledett, a szomszéd kan-
dúr macskája is lapos kúszásban osont a bokor felé, 
nyalta a száját és nyávogott…

Mama gyorsan a seprűért nyúlt, fenyegetően a 
macska felé emelte a magasba, az hirtelen megtor-
pant, csalódottan abbahagyta a nyávogást, gondol-
ta, itt már nem lesz reggeli a kis veréb palántából.

Mama fölszedte, az szegény remegett, csipogott. Lá-
gyan megtörölgette egy puha ruhával, bevitte az elő-
szobába dobozostól, pici magvakat, kenyérmorzsát szórt 
elé, egy kis edénybe vizet és becézgette, dédelgette. 

- Ne félj kicsi szentem, felnevellek, ha már így elsza-
kadtál a családodtól.

Tavasszal meglátod, visszataláltok egymáshoz.
A kis veréb csipogott, majd miután evett-ivott, meg-

száradt, álomba merült.
Napok óta így ment a kisveréb ápolása, egyszer 

csak nem akart enni-inni, és csak gubbasztott a doboz 
sarkában.

Mama tanácstalanul kérdezte a párját, hogy szerin-
te, mi baja lehet.

Nem tudták, mit tehetnének, így hát egy hirtelen öt-
lettel kivitték a kertbe.

Már nem volt esős az idő, a nap is kibújt egy kicsit, és 
vártak, mi fog történni…

Egyszer sok veréb csivitelt a doboz körül.
Mama nagyon megörült, mondta is:
- Picikém, eljött a családod érted, most már nem lesz 

semmi baj.
A kisveréb felélénkült, csipogott és próbálgatta kicsi 

szárnyait, majd a mama kirakta a doboz mellé és távol-
ról figyelte az eseményeket…

Egyszer csak a leghangosabb veréb addig csivitelt, 
szólongatta, míg felbátorodott és felrebbent a diófa 
alsó ágára a kicsi.

Az egész verébcsapat tanítgatta repülni, és néhány 
nap után eltűntek, egy veréb sem maradt a kertünk-
ben. Mire az igazi tél beállt, már biztonságban a csa-
ládjával repdeshetett a szegény kicsi veréb.

Mama boldog volt, hogy segíthetett e kis jószágnak, 
hiszen segíteni jó, legyen az ember, állat, madár, vagy 
bármi, ami élő…

Benke Mária
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Ízes Ízek

Január
Májkrémes burgonya

Egyforma burgonyákat héjában főzzünk meg. Meghámozzuk, félbevágjuk és kis-
kanállal a közepét kivájjuk. A kivájt burgonyát elkeverjük májkrémmel, két egész 
tojással, petrezselyemmel, ízlés szerinti sóval. Ezzel megtöltjük a kivájt burgo-
nyákat, kikent tűzálló tálba tesszük, tejföllel meglocsoljuk és sütőben átsütjük. 
Tálalás előtt egy-egy kis petrezselyem díszt szúrunk bele.

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

BÁLINT TIVADARNÉ HEGEDŰS 
MAGDOLNA gyomaendrődi lakos, életé-

nek 74-dik évében az egyház szentségeivel 
megerősítve, visszaadta lelkét teremtőjé-
nek. Gyászolják családtagjai a rokonok és 
ismerősök. Isten őrködjön pihenése felett.

BÁNFI GYULÁNÉ MÉSZÁROS 
MAGDOLNA gyomaendrődi lakos, életé-
nek 74-dik évében, 2014. november 27-én 
hazatért a Menyei Atyához. Gyászolják csa-
ládtagjai, rokonok és ismerősök. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott.

HORNOK LAJOSNÉ HORNOK MÁ-
RIA gyomaendrődi lakos, 103 éves korá-
ban, az Egyház szentségeivel megerősítve, 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolják 
családtagjai rokonok és ismerősök. Pihené-
se legyen csendes, emléke áldott.

SZELEI BÁLINT gyomaendrődi lakos, 
december 2-án, 94 éves korában távozott 
szerettei köréből. Gyászolják a családtagok, 
rokonok és ismerősök. Isten fogadja lelkét 
az örök hazába.

TANKÓ ANDRÁSNÉ SZABÓ IRMA 
gyomaendrődi lakos, 89 éves korában de-
cember 19-én az Egyház szentségeivel 
megerősítve, távozott szerettei köréből. 
Gyászolják családtagjai rokonok és isme-
rősök. Pihenése legyen csendes emléke 
áldott.

UHRIN BÉLA gyomaendrődi lakos, 84 
éves korában váratlanul eltávozott szerető 

családja köréből. Gyászolja felesége gyer-
meke és családtagjai. Isten adjon lelkének 
örök boldogságot.

Édesanyánk, RICSEI BALÁZSNÉ 
SZABÓ EMMA november 19-én 88 éves 
korában meghalt Budapesten. December 
13-án temettük kérésének  megfelelő-
en Budapesten a Fiúmei Úti Emlékkert 
szóróparcellájába.

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

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

(Juhász Gyula)

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

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

Az endrődi és a hunyai templomban, 
a katolikus szertartás szerint eltemetett 
halottakról 40 évre visszamenőleg, név 
szerint megemlékezünk halálozási évfor-
dulójuk napján.

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

†

Korabeli fényképek a 
„ Tábori lap és versek Fülöp Imre endrődi és Cs. 

Szabó Albert gyomai kisgazda hagyatékából II. ” c. 
cikkünkhöz 

(Gyoma néprajza, 11. oldal, Cs. Szabó István)

Jobb felső kép: 147. sz. Albániai front 1915. nyíllal jelölt (jobbról 
a 2. katona Cs. Szabó Albert nagyapám

Két alsó kép: Béres Elek honv. sírhantját állják körül gyomai és 
mezőberényi bajtársai. A sírhant fejénél legénykori pajtása Cs. Sza-
bó Albert nagyapám

Fényképalbum
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A decemberi hetek iskolánkban is az adventi készülődés han-
gulatában teltek. A karácsonyi ünnepkört iskolai szintű projekt 
keretében dolgozták fel a tanulók.  A hetedik évfolyam feladata 
volt a programok szervezése, a feladatok kiosztása, értékelése. 
Minden hét közös gyertyagyújtással kezdődött, és itt kapták 
meg a legjobban teljesítő osztályok a fi nom jutalom tortákat. 
Volt bolhapiac is, itt használt könyvek, CD-k, játékok cseréltek 
gazdát.

A szülők karácsonyi vásárt szerveztek, ahol fi nom sütemé-
nyeket, karácsonyi díszeket lehetett kapni.

Az olvasóteremben ezúttal angyalokból rendeztünk kiállí-
tást.

Az osztályok feldíszítették a tantermeket, a rajz szakkörösök 
a közös helyiségeket. A projekt a karácsonyi ünnepséggel zárult, 
amelyre önálló műsorszámokkal készültek az osztályok.

Az izgalmas, örömteli készülődés után meghitt, szeretetteljes 
hangulatban ünnepeltük a karácsonyt.

A Rózsahegyi Kálmán általános Iskola és Kollégium tanulói és 
dolgozói minden kedves olvasónak sikerekben gazdag, boldog 
új évet kívánnak!

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

A betlehemes játékot a hatodikosok adták elő

A nyolcadikosok záró képe Meséltünk az angyalokról az angyalok között

Nagy volt a választék a karácsonyi vásárban

Meghívott vendégeink között Kepenyes András tankerületi igazgató 
és Toldi Balázs polgármester

Adventi hangulatban telt a december

További információkat, képeket láthatnak a 
www.rozsahegyiiskola.hu oldalon.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hírei
Iskolakóstolgató a Szent Gellértben

Iskolánkban 2014. december 2-án iskolakóstolgatót tartottunk. 
A rossz idő ellenére is sok csillogó szemű leendő első osztályos kis-
gyermek és szülei fogadta el meghívásunkat. Nagy érdeklődéssel 
hallgatták igazgató úr és a tanító nénik tájékoztató szavait, majd 
betekinthettek iskolánk kápolnájába és annak rejtelmeibe. Ezt köve-
tően négy állomáson bizonyíthatták be ügyességüket. Az interaktív 
tábla segítségével egy téli képet színezhettek ki. Majd következett a 
tornaterem. Itt játékos ügyességi feladatokat oldottak meg. A kéz-
műves foglalkozáson elkészíthették saját adventi papírkoszorúikat. 
A legutolsó állomáson iskolánk ebédlőjében elfogyaszthatták a saját 
ízlésük szerint elkészített mókás szendvicseiket. Minden kisgyermek 
egy „Emléklappal” tért haza. A sok mosolygó kis arc azt bizonyította, 
hogy jól érezték magukat. Szeretettel várunk újra Benneteket a ta-
vasszal megrendezendő következő iskolakóstolgatónkra is.

„Akkoron csillag gyúlt az égre”

Iskolánkban karácsony előtt mindig nagy a sürgés-forgás. A vásárt, 
a délutáni műsorösszeállítást több hetes felkészülés, próbák előzik 
meg. Szebbnél szebb kopogtatók, asztali és karácsonyfadíszek, ötletes 
ajándékok kerülnek ki diákok és tanáraik kezéből, melyek a vásáron gaz-
dára találnak.

A negyedik adventi gyertyát is meggyújtottuk, majd Czank Gábor 
katolikus plébános atya és Papp Tibor református lelkész úr igehirdeté-
sével vette kezdetét a bensőséges karácsonyváró, amelyet Tóth Ferenc 
igazgató úr nyitott meg.

A legkisebbek A Mikulás kesztyűjéről adtak elő egy vidám törté-
netet, mely előtt és után a Kállai Ferenc Művészeti Iskola növendékei 
játszottak. Trombita és gitár, majd furulya tette még színesebbé a dél-
utánt. A betlehemest - hagyományaink szerint - a 3-4. osztály elevení-
tette fel az énekkarosok kíséretében. Az ötödik osztály Selma Langerlöf 
elbeszélését vitte színre a csodálatos éjről. 

„Egy tiszta fényes éjszakán
Csendült az ősi dal,
Angyalsereg hajolt alá
Arany hárfáival” 

2014. december 21-én műsort adtak általános iskolásaink a város 
koszorújánál. Gimnazista énekkarosok tették még meghittebbé az 
utolsó adventi vasárnapot, diákjaink versmondását. Zongorán - felvé-
telről – közreműködött Vinczéné Nagy Edit. Czank Gábor katolikus plé-
bános, lelki vezetőnk gyújtotta meg a negyedik gyertyát, és mondta el 
erre a napra szánt gondolatait.  

Eredményeink:

Kiss Vivien első, Kiss Gergő második helyezett lett a CsabaParkban 
megrendezett íjász versenyen.

Vatai Zalán 1. osztályos, Zsadon Zita és Szabó Eszter 4. osztályos 
tanulók külön díjban részesültek a Melódia üzletház által meghirdetett 
Rajzolj a Mikulásnak! c. rajzpályázaton. 

Neibort Tibor 8. osztályos tanulónk országos első helyezett lett a 
pingpongozók Szentendrén megrendezett versenyén. Csocsóban a 
második helyet szerezte meg egy volt diákunkkal, Wolf Péterrel együtt. 
Csasztek Tamás és Kis Otília is eredményesen szerepeltek.

Gimnáziumi egység

Szavalóverseny

2014. november 14-15-én rendezték meg Gyulán a József Attila-dí-
jas gyulai költő emlékére rendezett Simonyi Imre XIII. Emlékversenyt. A 
rendezvényen  iskolánk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium  10/A osztályos tanulója, Hunya Réka is részt vett 
a versmondó kategóriában. Réka a  rendkívül erős mezőnyben jól helyt 
állt, második helyezett lett. 

A versenyen kötelező versként Simonyi Imre Elégia, szabadon 
választott versként Márai Sándor Mennyből az angyal c. költeményét 
adta elő. Felkészítő tanára Bernáthné Butsi Erika volt.

Büszkék vagyunk diákunk eredményére, és további sikeres szere-
pléseket kívánunk.

 „S ez az adventi, mély, havas és holdas éj, titkot tud: 
Jön! ... Ne félj!”

Jön, közeleg, s mi készülünk. Adventi koszorút készítettünk, meg-
gyújtottuk az első gyertyát, teremdíszítő versenyt hirdettünk az osz-
tályok között, lelkesen közreműködtünk az országos adománygyűjtő 
akcióban, meggyújtottuk a második gyertyát, kirándulást szerveztünk 
az adventi Bécsbe, meggyújtottuk a harmadik gyertyát, a kollégiumi 
karácsony alkalmával diákjaink kedves műsorral, tanáraink fi nomsá-
gokkal készültek, és végül meggyújtottuk az utolsó gyertyát is. Czank 
Gábor katolikus plébános és Papp Tibor református lelkipásztor adventi 
gondolatai után a kilencedikes tanulóink osztályfőnökeik segítségével 
betlehemest adtak elő, majd jutalomban részesítettük a dekorációs ver-
seny győzteseit.

Ezúttal kívánnak a Szent Gellért Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium tanulói, tanárai, dolgozói minden kedves olvasónak ál-
dott, békés Karácsonyt és Új Esztendőt!

Nálunk járt a Mikulás… - Mint minden évben, idén is megérkezett hoz-
zánk a Mikulás. Már a délelőtt folyamán izgatottak voltunk, mert ezen a na-
pon egymást is megajándékoztuk valami aprósággal. Az egyik szünetben 
kopogtattak az osztályunk ajtaján és betoppant Szent Miklós püspök, akit 
vidám énekekkel, versekkel köszöntöttünk.    Mészáros Kata Boglárka 5.o.
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Kedves vásárlóim!
Ajánlataim:

• virágföldek, virágtápok, műanyag 
virágcserepek

• kandallók, szenes kályhák, kályhacsövek
• demizsonok, műa. kannák, műa. hordók
• takaróponyvák, fóliák, p.p. zsákok, 

raschel zsákok
• dróthálók, raschel hálók, kötöző drótok, 

spárgák
• gumicsizmák, esőruhák, védőkesztyűk
• szegek, csavarok, Reisser csavarok
• fejszék, balták, fűrészek, kéziszerszámok
• festékek, ecsetek, zsákos anyagok
• cefrés hordók, cefredarálók, segédanyagok
• rágcsálóirtók, csapdák, ragasztók
• kisállat eledelek, kiegészítők

Sikerekben gazdag új évet 
kívánok! 

Várom vásárlóimat! 
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 

Adventi várakozásunk 2014

Fotók: Soczó Géza


