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"Tudd meg: szabad csak az, kinek ajkát ha
zugság nem fertőzi meg."

Heltai Jenő

Kedves Olvasó!

Tiszta s.úwei ajánljuk kezébe lapunkat. Oszin
te szóval szólunk mindenkihez! Elszánt törekvé
sünk, hogy mindarról szó essék, amiről mostan
ság egyre kevésbé.

Nem kiwánunH~ velYseR-nyfcáysa lelrnll1lü egyik
városi lapunknak sem, hiszen ez a szerény kivi
te! a csekély példányszám ezt nem is tenné le
hetővé.

Szándékunk viszont, hogy keresztény nemzeti
elkötelezettségünknek hangot adjunk. Nem hi
szem, hogy e két szó jelentését magyarázni
ketlene, de mégis manapság sokan elfelejtik,
hogy az ember másokkal és másol\ért élő kö
zösségi lény. József Attila szavával élve: "Csak
másban moshatod meg arcodai:. " Az. emberi
élet lényege: kapcsolat. Kapcsolat az Istennel,
akinek szavát hallja és válaszol arra, de kapcso
lat az emberekkel, akiket megszólít, akiknek
beszédét hallja és akiknek válaszol.
Kapcsolatot keresünk most rni is Önhöz, ked
ves Olvasó. Reméljük, hogy mondanivalónk új
színfoltja lesz városunkjiak.

upmllk. ~ngyeiUes. Mindaddig az lesz, amg
anyagi erőforrásainkezt tehetóvé teszik.

Kedves Olvasó!
Ha megtetszetl Önnek lapunk, kérjük, adja to
vább szomszédainak, barátainak. A csekély pél
dányszám ugyanis csupán arra elegendő, hogy
városunk minden tizedik családjához jusson el.

A 6zerlkesrtőség egyetlen tagja sem újságíró!
Ha tetszik: dilettáns. Azonban elkötelezett és
őszinte szíwel, őszinte igyekezettel a közjót
szolgálja írásaivaI, hogy utat nyisson a hazájM,
szűkebb pátriáját szerető és féltő polgárok szí
véhez.

Szerkesztőség

Üdvözlégy G((nlldOlat~

Te klistálytisz1La 5zándé_(.
Szálinyalj §z@badíJJrR! haSZ1i1(})SáTi.ll,

S légy szóból szőt[ ajáfadék!
forrásod legyen eszme, hit~

Buzogj ídssen és éltQ;!f!:Űil,

Ma Istenért a vö!gyben lenrf

§ holnap vele a hegytetőn.

A tartalomból:

Milyen legyen egy önhom1ányzat?
2. old.

Gondolato!\. az EXPO lemondása lmpcsán
3. old.

Évfordulók
4. old.

Egyházi króníka
5. old.

MíreI", ínfom1ácfök
6. old.

IrodalmJ oldal
7. old.

Helytörténet
8. old.
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Az önkormányzati választások elé...

Milyen legyen egy önkormányzat?

1994. októbe!

Ezt a kérdést tette fel a napokban va:~

laki. Ha csak kívánsági szinten kellene rá
válaszolni talán mindenkinek volna felelete~·

mindenki tudna a mesebeli három kíván
sággal élni. Mivel önkormányzati választá
sok előtt állunk, ki kell lépni amesevilágból
a valóságba. Elgondolkodtam a kérdésen és
három meghatározó kívánságot illetve felté
telt szabnék a választások elé.

1. Legyen hiteles,

ami annyit jelent, hogy olyan egyéneket vá
lasszunk az önkormányzatba, akik bírják a
választák bizalmát és, feltehetőleg azzal nem
fognak visszaélni. Tehát ne azt nézzük,
hogy melyik párt színeiben indulnak a jelöl.
tek, hanem magát a személyt. A KDNP pél
dául azt is el tudja képzelni, hogy olyan
személyt támogasson, - ha az illet(f jelölt
megfelel elképzelésünknek, - aki nem a
KDNP tagja, de ... ha érdekeink találkoznak
más pártokéval,félretesszük az elválasztó
jelenségeket, mert itt a mi városunlaól és
közvetlen életünkrőlvan szó.

2. Legyen megbízható,

ez a második szempont. Ez annyit jelent,
hogy felelősségteljesen végezzék munkáju
kat úgy, hogy az mindenkor a település ja
vára váljon. Döntéseiket mindenkor hozzák
nyilvánosságra és azért vállalják a felelőssé

get. Nem csak akkor, ha elismerést váltanak
ki vele, hanem akkor is, ha hibát követtek
el, mert a jóhiszemű tévedést a társadalom
megbocsátj a. Rendelkezéseikben mindig
legyenek szigorúak és következetesek,
ugyanúgy azok betartatásában is.

3. Legyen az önkormányzat gazdálkodó in-
.;.'" " "
~ezmeny lS.

Tudjuk nagyon jól, hogy az a pénz, amit a
költségvetéstól kap az önkormányzat, csak
arra elég; hogy fenn tudjon maradni. Ez által
az önkormányzat egyre jobban függővé váw
lik a hatalmi szervektól. Mit lehet ez ellen
teIUÚ? Adókat már nem lehet emelni,.bár ez
lenne a legegyszerúob és legradikálisabb
megoldás, mely azonban nagyfokú bizalmat
lanságot váltana ki az önkormányzat írá
nyában. Tehát más megoldás nincs, mint a
fejlesztéshez szükséges pénz egy részét ki
kell gazdálkodni. Szándékosan nem haszná
lom a vállalkozó megjelölést, helyette a gaz
dálkodást. A vállalkozó szóban Bok a rizikó
elem, és egy önkormányzat nem hazardíroz
hat a lakosság pénzével, de a rendelkezésre
áll6 anyagi erővel okosan gazdálkodhat. És
ezzei segítheti a vállalkozókat is. Például a
testület elhatározza, hogy egy ipari parkot
létesít meghatározott területen, és azt lassan,
de folyamatosan közművesíti.Majd meghir
deti. eladásra, vagy bérbeadásra kedvező fel
tételek mellett, mert a fejlődő vállalkozá
soknak szükségük van· egy olyan területre,
ahollehetőségükvan növekedésre és fejlő

désre.
E gondolatokat a következ(f számunkban
folytatj uk.

Vaszkó András

w-' HA qorwszsÁq fÉsz.kelTE bE MAqÁT A közüqy.EkbE,

NEM qyúlölET TÁMAd A qONosz.ok kÖZ.ÖTT, HANEM bARÁT'

sÁq. MERT Akik A közjó MEqRONTÁSÁRA TÖRNEk, ÖSSZE'

fOqVA csElEksZ.ENEk.

HÉRodOTOSZ
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Gondolatok az EXPO lemondása kapcsán
(EXPO helyett millecentená,rium)

l

Mi tagadás, az EXPO
lemondása váratlanul érintett
sok "kívülállót". Az ismeretek
kel rendelkező szakemberek
is teljes értetlenséggel, sőt

megrökönyödéssel fogadták a
bejelentést a kormány dönté
séről. A döntést előkészítő

egyeztetés nem történt az
érdekeltekkel, a vállalkozók·
kal, azok szakmai szövetségé
vel, sőt a kormány által felkért
ún. független szakértői cso
port véleményét is semmibe
vették, hiszen ők is az EXPO
mellett voksoltak. A döntés
6ta ellentmondásos költség
összegek jelentek meg a kü
lönböző nyilatkozatokban. Hol
93 milliárd, hol 151 mHliárdról
beszélnek, de még egyetlen
esetben sem részi etezték a
költségeket, hogy mi terheli a
fővárost és mi a központi
költségvetést.
A közvéleményt ismét sikerült
úgy irányítani, hogy csak a
negatfv oldalr6J vi Iágították
meg a témát: csak a kiadá
sokról írnak, beszélnek azok
akik az első gondolat óta elle
nezték a magyarországi meg
rendezést! Nem titok, hogy az
SZDSZ 89-ben elsősorban

politikai okokból lépett fel az
EXPO ellen, és az6ta is követ
kezetesen ellenzi. Hogy az
MSZP miért változtatta meg
véleményét, azt nehéz kitalál
ni, de egy biztos, hogy "nem a
szakértelem döntött". Ugyan
csak szakértői becslés sze
rint, sőt számítások szerint is,
ha nem rendezzük meg az
EXPD-t a hasznosíthatóság, a
rehabilitáció érdekében 81
100 milliárd befektetésre
szükség lesz!
A szakértők körében ma egy
hangú a vélemény, hogy kb.
13 mílfiárd forint költségvetési
többlet felhasználásával egy

karcsús/1ott, de sikeresnek
prognosztizált EXPO-t lehetne
megvalósírani.
Ezek után nézzük meg, hogy a
költségvetés bevétele szem
pontjábÓl, mit jelent az EXPO
elmaradása.
1. A kütföldlek Itt tartózkodási ki
adásai: 1,5 milliárd dollár
2. EXpo-n belüli összes bevétel:

0,4 milliárd dollár
3. Kisérő programok:

0,2 milliárd dollár
összesen: 2,1 milliárd dollár

Figyelembe véve a többletbe
vétel adó vonzatát, az EXPO
meghiúsulása esetén 30-40
milliárd forint többIetbevéteItő I
esik el a költségvetés.
A számokon túl nem elhanya
golható szempont, az egyéb
ként is fontos infrastrukturális
beruházások elörehaladása.
Akormány úgy hozta meg dön
tését, hogy nem volt tisztában
a tényleges nemzetközi rész
vétellel.
A tervezett megnyitás előtt

csaknem 2 évvel 28 ország
hivatalosan visszaigazolta a
részvételi szándékát! (50 or
szágból)
A turizmus komplex rendsze
rében az EXPO nem cél, ha
nem eszköz, amely egyedülál
Jó !ehet6s'éget nyújt, hogy Ma
gyarországra irányítsuk a világ
figyelmét, : érdekl6dést keJt
sünk üzleti körökben, különö
sen a befektetési lehet6sé
gekben.
Az eredeti terv szerint a vati
káni pavilon az EXPO után
templomként működött volna
tovább. A;.vatikáni kincsekb61
rendkrvűl :'~ értékes kiállítási
anyag kerÓlt volna bemutatás
ra. Bemutatásra került volna a
"turini lepel" is.
Köztudott, hogy a világ orszá
gai versenyeznek az EXPO-ért;
2005-ig tele a világkiállftási

naptár! A '96-0s világkiállftást
Kanada - Toront6 is szerette
volna megrendezni! Jelenleg
Kína, San Francisco és Japán
is teljes erővel lobbizik az
EXPO rendezés elnyeréséért.
Végezetül, de nem utolsósor
ban Magyarország mil/ecente
náriumának méltó megünne~

lését szolgálná az EXPO.
Az ehhez kapcsolódó esemé
nyek hozzájárulnának ahhoz,
hogy hazánk méltó módon
bemutatkozhasson a világ
előtt gazdag kultúrájával, a
gyönyörű fővárosávai és a vi
déki tájakkal, kitűnő konyhájá
val, vendégszeretetével.
A vnágkiállítás a fővároson

kívül lehetőséget kínál az
egész országnak, a különböző

te/epü!éseknek!
Gondoijuk csak meg, a leg
pesszimistább számítások
szerint is az EXPO alatt 11-14
millió külföldi látogatna el ha
zánkba!
Az 1100 éves ünnepségeket
és az EXPO-t egymást erősítő

módon lehetne szervezni,
összehangolni.
A leírtak alapján felelősséggel

foga!mazhatom meg, hogy a
miJIecentenáriumí pót EXPO
nem lehet tényleges alternatí
va, mert így a külföldi látoga
tók zöme és sajnos a beIföldi
ek egy része is elmarad és a
költségvetés is szegényebb
lesz.

Mindezek ellenére az EXPO
sorsa Magyarországen - úgy
gondolom - már eldőlt, noha a
parlament még nem döntött,
de az erőviszonyokat befolyá
solni nem tudjuk.
Ismét szegényebbek lettünk
egy nagy-nagy meg nem val6
suló lehetőséggel.

Császárné Gyuricza Éva
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Emlékezés 1849 október 6-ra

"Jaj de búsan süt az öszi nap sugára,
Aradi vár tömlöcének ablakára.
Szánja asztat tizenhárom magyar vitéz,
ki a tömlöc fenekén halálra kész.

Hosszú évtizedekig énekelte a nép ezt a balladát
minden falubarL Lassan feledésbe megy ez is., mert a
mai fiataloknak keveset tanítottunk meg az elnyomatás
éveiben 1848-49-rö1. E pár sorban röviden minden kivég
zettről megemlékezünk kivég.zésük 145. évfordul6ján.
AuIich Lajos honvédtábornok, a 2. hadtest parancsnoka.
Részt vett Buda visszafoglalásában. A:z utolsó napokban
módja lett volna megszökni, de becsületből nem tette.
Nem tudott magyarul, mégis a magyar szabadságért balt
meg.
Damjanich János honvédtábomok A tavaszi hadjárat
legsikeresebb csatái az ö nevéhez fű.ződnek. Betegen
került fogságba. A bitó alatt utolsó szavai: "Oltalmazd
meg, Mindenható, az én szerencsétlen hazámat a tovibbi
veszedelemtől. II

Dessewffy Arisztid. Kötél általi halálra ítélik, de
"kegyelemböl" Haynau golyóval végezteti ki. Holt testét
később Sáros vármegyei birtokára szállítják.
Kiss Emő. Ö volt az l848-49-es harcok első tábomoka.
El tudott volna menekülni, de becsületből nem tette.
Utolsó szavai: lISzegény hazám, vége mindennek.. Isten
büntesse meg Mhérainkat." Sírja: Als6elemérben van.
Knezich Károly. '1849-ben lett tábornok. Kötél általi
halálra ítélik. Felesége a kivégzés után megőrült. Gyer
mekeit Bartakovics egri érsek nevelte fel.
Láhner György bonvédtábomok. Ö építtette át a fegy
vergyárat Ezzel is segítette a harcolókat. Kötél általi
halálra ítélik.
Lázár Vilmos honvédtábomok. 1849 augusztus ll-én
Görgey után ő is leteszi a fegyvert. Kötél általi halálra
ítélik. Holttestét később a sánc árokban találták meg,
Gróf Leiningen Westerburg Károly. Buda Qstrománál
az első sorokban harcolt. Naplója a szabadságharc törté
netének egyik hiteles forrása. Meggyőződéséért halt meg.
Nagy Sándor József. A2 első hadtest élén részt vesz
Buda ostromában. 1849 augusztus lJ-án leteszi a fegy
vert. Utolsó szavai: "Hodie mihi, ems tibi (ma nekem,
holnap neked) éljen a haza!"
Poeltenberg Ernő honvédtábornok, Magyarul alig be
szélt Döntő szerepe volt az isaszegi csatában. A2 emlék
oszlop alatt nyugszik.
Schweidel József. A negyedik "Sándor huswezredet" Ő

hozta haza Bécsböl. Utolsó szavai: "Én is ártatlanul ba-
lok meg." .
Török Ignác honvédtábornok. A halálos ítéletet nyuga
lommal fogadta. Hamvai Aradon nyugszanak

Gróf Vécsey Károly honvédtábornok. 1849. augusztus
2l-én Rüdiger orosz tábornok előtt teszi le a fegyvert.
Végig kellett néznie társai kivégzését Haynau kí"ánsága
szerint, s mivel már nem búcsúzhatott el senkitöl, meg
csókolta a kivégzett Damjanich kezét.

Hitet, hazaszeretetet, bátor kiállást, egy célért
való áldozatvállalást tanulhatunk tőlük.

Isten áldja meg öket! ,

Vaszk6 Irén

1956. október 23.

A vesztes Il. világháború után
hazánk a szovjet érdekszférába
került. Bár az első szabad válasz
táson 1945-ben még biztató jelek
mutatkoztak a demokrácia meg
teremtésének terén, a koalíci6s
kormány vezetéséve!. Azonban
hamarosan megváltozott a hely

zet. Az ideiglenesen Magyarországon maradt szov
jet hadsereg támogatta kommunista erők a helyzetet
gyökeresen megváltoztatták. Egyesítette a két mun
káspártot, szétvertea a Kisgazdák pártját, a többi
pártot megszüntette, és maga állampárttá nőtt. Így
lett Köztársaságunkból pártállam.
A hazai és moszkvai pártvezetők között azonban
egyre nőtt a szakadás. Rajkék elplisztítása, az egy
házak lehetetlenné tétele, a parasztság szövetkeze
tekbe kényszerítése, az osztályidegenek, a pártba
"befurakodott ellenség" kiirtása után azt tettek a
bolsevikok, amit akartak. 1953-ban a gazdasági
helyzet, a közhangulat egyre feszítőbb lett. Nagy
Imre miniszterelnöksége alatt az enyhülés jelei mu
tatkoztak, de Rákosiék tovább feszítették a húrt.

Pár év múlva jelentkeztek a közelgő vihar
jelei, mely 1956. október 23-án az ifjúság és a hala
dó gondolkodók közreműködésével elrnei erővel

tört fel. A felszabadult nép örvendetes egyetértésben
cselekedett. Pár nap alatt csodát művelt. Azonban a
halottak napjára besötétült a magyar ég. Kádárék
visszahívták a távozott szovjet seregeket, és folyt a .
hazafiak mészárlása. A 301-es és a szomszédos par
cellák megteltek jeltelen, névtelen sírokkal. A forra
dalom vezetői és hősei bitóra kerültek, vagy mene
külésre kényszerültek.

A tűz, a hit a hamu alatt is izzott, és ha nem
is harccal, de szívós akarattal győzelemre jutott az
1990-es szabad választáson. Dicsőség a legfiata
labb nemzeti ünnepünk ismert és ismeretlen hősei

nek.!
Márton Gábor
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Katolikus krónika
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Református híradó
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Kedves Hívek, Kedves Olvasókl

Újság hasábjain keresztül már régen szóltam a
város la.kóihoz. Talán emlékszünk még, hogy 4-5
évvel ezelőtt megkondult az "Endrődi harangszó"
egyházközségi értesítő. Kedvező fogadtatásban ré
szesült, sok pozitiv visszajelzést és biztatást kaptam,
melyet nagyon köszönök. Sokan várták a folytatást,
sajnos az anyagiak nem tették lehetővé az újabb
kiadásokat. Remélem, ez a lap állandó egyházi rova
tával némiképp pótolja a Harangszót.

Az elkövetkezendőidőben igen sok szép ünne
pünk lesz. Ezekről néhány gondolat9t:

November 1. Mindenszentek ünnepe
Kereszténységünk nagyjait ünnepeljük és kö

szöntjük. "Mind hitben hunytak el, de anélkül, hogy
az ígéret teljesedését megérték volna; csak messziről

látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és
jövevények a földön ...Egy jobb haza után vágyód
tak, a mennyei után. Ezért az lsten sem szégyelli,
hogy Istenüknek hívják, hiszen hazát készített ne
kik." (Zsid 11,13) Ezen a napon azokról emléke
zünk meg, akik Istentől megkapták az örök élet
koronáját.

november 2. Halottak napja
A temetőket végigjárva elhunyt szeretteinkre

gondolunk, akikért nagy hálával tartozunk Istennek.
Ké~ük az Istent, hogy ők is célba érhessenek a bol
dogult lelkekhez hasonlóan. Világnézettől, felfogás
tól fuggően minden jóakaratú ember emlékezik ma.

november 6. Szent Imre herceg
Szent István királynak és Boldog Gizellának fiaként

született I007-ben Székesfehérvárott. Hétéves korától
Szent Gellért nevelte életszentségre, és tanította korának
tudományára. Az imádság, és a becsületes tiszta élet
mintaképe volt a királyi udvarban. Részt vett lovagi tor
nákon, mai szóval úgy mondanánk, hogy sportoló volt. A
magyar ifjúság védőszentjeként és példaképeként is tisz
teljük. +1031. szept. 2-án, szentté avatták 1083. novem
ber 5-én.

endrődi programok:
október 30. vasárnap: megemlékezések az elhuny
takról: fél 12 gyomavégi, du. 2 óra szarvasvégi, 3
óra központi temetőkben, majd utána síremlék
megáldás, kérés szerint. November l-én, kedden is
lesz erre lehetőség..
november 6. vasárnap de. 10 óra: templomunk
búcsúünnepe, utcai körmenettel.

Iványi László
plébános

A reformáció ünnepe

A protestáns egyházak október 31-én ünneplik a
Reformáció Ünnepét. Nem történeti esemény kap
csolódik e naphoz, hanem egyháztörténeti.
Voltaképpen már a középkor végén jelentkező

reformkisérletek folytatásának lehet tekinteni a re
formációt. Egy hosszú folyamat következménye
volt tehát az, amit Luther Márton 1517 október 31
én cselekedett. Amivel egy hatalmas lendületet adott
az egyház megújítása utáni vágynak és akaratnak.
Az egyház megújulását szükségesnek és elengedhe
tetlennek tartották Nem az egyházszakadás szándé
ka vezette a reformátorokat.

A reformációban rátalált az egyház újra az
egyetlen alapra - az igazi fundamentumra - a
BIBLIÁRA. A német bányászcsaládból származó
Luther Márton szerzetes volt. Önsanyargató, szerze
tesi életet élve kereste a választ arra a kérdésre: ho
gyan lehet elnyerni az üdvösséget? S a Bibliát ol
vasva kapta azt a választ, hogy HJT által! Így vette
kritika alá egyháza hagyományait és 95 tételből álló
vitairatát kifuggesztette a wittenbergi vártemplom
ajtajára. Tanai rövidesen elterjedtek az egész Néme
tországban, sőt az ország határait is átlépték. Luther
követői az evangélikusok. A császár 1529-ben a
Speyerben tartott birodalmi gyűlésen le akart szá
molni a reformációval. Luther hívei tiltakoztak a
császári önkénnyel szemben. S ettől kezdve hívják a
reformáció híveit protestánsoknak. Svájcban
Zwingli Ulrik volt a reformáció elindítója, aki hazája
szabadságáért is küzdött. Mint tábori lelkész halt
meg a kappeli csatában.
Kálvin János pedig Franciaországból származott.
Jogot tanult. Párizsi egyetemistaként ismerkedik
meg a reformáció tanaival, s nagy buzgalommal
kezdte te~eszteni azokat. Ezért onnan menekülnie:
kellett s így került Svájcba, Baselbe. Ott írta meo'
hatalmas művét az Institutio Religioni.s:
Christianae-t. (A keresztyén vallás rendszerét) Ai
kálvini reformáció alaptétele a hit által, ingyen ke
gyelemből való üdvösségről szóló tanítás.
Kálvin követői a reformátusok. A Kálvin munkás
sága által meghatározott reformáció fóként Néme
tországban, Svájcban, Hollandiában, Skóciában é"
Magyarországon te~edt el. Magyarországon 1567
ben a debreceni zsinaton fogadták el a Heidelbergi
Káté és a II. Helvét Hitvallás tételeit. S Így ettől a
időtől számítjuk a református egyház megalakulását

Sípos Tas Töhötöm
ref lelkipásztol
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Vaszkó András.

Helyi születésű íróink új könyvei:
Timár Máté: Na pá ldoza tja előtt (regény)

Amikor a szerelem véget ér (elbeszélések)
Della János: Száz vers (vmesk6tet)
Qerge!y Agnes: Közép Európa ígéret volt (esszé)

Királyok földje (vers)

Könyvhírek
- A Kultúra Külkereskedelmi Vállalat könyvexporttal foglal
kozó osztálya a külföldi parfneti.ik részére megrendelte az
Endrődi füzetek sorozatot.
Sok helyró1 kérték a kiadványt eddig ls. Minden példányát
megrendeti folyamatosan az or.;zág 120 könyvtára. Most
talán külfőldre is eljutI Ha igen, nagyon örülünk neki, és
büszkék leszünk rá l

Kárpátalján égetö szükség van az ottani 70
magyar iskola tanulóinak magyar nyelvű tan
könyvekre. Ezért a Magyar Máltai Szeretet
szolgálat tankönyvgyűjtési akciót szervezett,
am~lyhez csatlakozott a KDNP Gyomaendrődi

szervezete is. A kampány során több mint
150b tankönyvet sikerült összeg)'űjten;! Kö
szönet a Polgármester Úmak és a Képviselő

testület Tagjainak, akik megértésül<kel hozzá
járultak a használaton kívüli tankönyvek ösz
szegyűjtéséhez. Köszönet az iskolaigazga
táknak is, akik lehetövé tették akciónk sikerét
azzal, hogy begyűjtötték a használaton kívüli
tankönyveket.
Sok ezer magyar gyerek várja e könyveket,
hogy megismerhessék a magyar irodalmat,
történelmünket, és még jobban elsajátíthassák
anyanyelvünket, mindazt a tudást, ami fejlő

désükhöz szükséges.
Külön köszönet illeti meg a KDNP tagjait,

akik részt vettek a gyüjtésben. Köszönet jár az
MDF tagjainak is, akik úgyszintén segítsé
günkre voltak.

Október 23. ünnepi program:
Gyomán: október 22-én 16 óra: az Országzászlá
nál. Ünnepi beszédet mond dr. Frankó Károly pol
gármester. Ünnepség végén koszorúzás.
Endrődön: október 23-án vasárnap délelőtt 1Qóra
kor ünnepi szentmise, a végén koszorúzás az Or-

Lev Tols.zfq/ szágzászlónál a Hősök terén.

Hanyecz Margit

Kisgazda párt a történelem tükrében
I. rész

fát vágl1l al1/ftlfot formá7Ifl
vasat Ka/atá/tI;'

feltet s7tretet tlékil%

tie embereKkel tlem leltet

s?eretet tlélldil btitll1/

Ahhoz, hogy megértsük a FKgP törekvéseit,
fontosságát, közéleti szerepét, ismerni kell legalább
fO vonatkozásaiban eddigi szerepét és céljait.
A párt 19ü8-ban alakult, mint Függetlenségi és 48
as Gazdapárt Nagyatádi Szabó István vezetésével.
Már a IQ-es években refonnokat követelt a kor
mánytól, kiállt a parasZtság mellett és védte nok
érdekeit. Az ő érdeme volt az 192Q-as földreform.
Közel egymillió hold földet juttatott a kisemberek
nek és házhelyet kapott 250 ezer család.
Nehéz évek következtek, a 20-as években gyengült
a párt szerepe. A gazdasági válság hazánkat sem
kímélte. 1929-ben megszületett amezőberényi

program, majd 1930. október 12-én a békési nagy
gyűlésen kimondták a keresztény értékekre alapo
zott Független Kisgazda és Fóldmunkás Párt meg
alakulását Gaál Gaszton vezetésével. A párt fóbb
követelései: földreform, igazságos adóztatás, a hiva
tali visszaélések megszüntetése, a karteUek letörése.
A pártelnök halála után a nagy tudású igen művelt

Eckhart Tibor került az éálre. A polgári tagozat
1943-ban alakult Varga Béla képviselő vezetésével.
Bajcsy Zsilinszky Endre 1939-ben lett pái1Vezér.
Már 1941-ben figyelmezteti Bárdossy miníszterel
nököt, hogy semmiféle magyar kormány nem
mondhat le fuggetlenségéről. 1943-ban a párt me
morandumot nyújtott be a kormánynak a cenzúra
miatt, de ez a memorandum hivatalosan nem látha
tott napvilágot, "egyéb úton" azonban ismertté vált.
Bajcsy Zsilinszky Endre fegyverrel fogadta a német
megszállókat. 1944 karácsony estéjén kivégezték.
Német parancsra betiltották a Kisgazda párt műkö
dését.

I~·h Irek••• informác'ók...hírek... '"formát16k•.•hirek... informáci6k...htrek...Info JI

Tankönyveket gyűjt a KDNP
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Ó ha egyszer...

Nagyanyó csöndesen üldögélt az öre!! karosszékben, és sír
dagálva . hallgatta a nagy házból id ~hallatsz6 veszekedés
zaját.

- Istenem, Istenem, ház ez már m ndig így lesz ezután?
Resrelős kezével elmorzsoIta lepergő könnyeit, és lámpát
gyújtott. Mert itt az öreg kamrában, al ová tizenöt éve leköl
töztették, nem volt villany.

. - Csak addig marad itt, amig a ház felépül. - ígérte
akkor a fia. ..
A ház, a sZép nagy ház az ő kicsi há la helyén, mér régen
felépült, be is rendezték, meglett a koc5 i is, és legvégül végre
megszúlethetett kicsi Kati is. Kicsi K2 j, a drága. Lám, már
kopognak is az apró cípöcskék, Katika .iön jóéjszakát kívánni
nagyany6nak.

- Itt vagy, csillagom? örvendew t nagyanyó, de most
nem repült a hrjaiba lelkendezve kicsi unokája, ahogy más
kor szokott. Kilencéves kicsi szívének korai bánata ott ra-
gyogott könnymosta sremében. .

- Nagyanyó! Anyuék elválnak' Te tudtad ezt?
- Nem tudtam, kicsikém, csak S~ tettem. Azért ne bú-

sulj, no, hátha még megbékélnek.
- A!1yu azt mondta, hogy elköltözi nk innen_ Te is azért

laksz a kamrában, mert elváltatok?
- Nem azért, lelkem. Nagyapó ro; ir harminc éve meg-'

balt De azért még mindig itt van velé n. örömömet, bána
tomat most is csak vele osztom meg.

- Akkor ti nem is veszekedtetek solla?
6, dehogynem, bogararil.! Bb.ony összezőrrentünk mi

is, ha .belénk bújt a kisördög, de a laOéi Qilés mindig nagyon
szép volt! Mert mi akkor még ismertill a megbocsátás ör~

mét.
- És a te nagymamád is a kamráb-aJ l lakott?
- Tudod, bogaram, akkonban még nagyobb becsületük

volt az öregeknek. Megfértek szépen a f atalokka!, ha nem is
mindig zsörtölődés nélk:iil - hiszen gjarl6 az ember - de
mindig elnéz6, nagy-nagy szeretetben.

- Akkor az nagyon boldog ház lehel ett, nagyany6!
- Az volt, csillagom_. mert esténké [lt, munka után ösz-

szegyúlt a család. A szívünk megtelt cső :ldes áhitattal, áldott
békességgel, és együtt adtunk hálát sok nagy kegyelméért a
Mindenhatónak. Mert. a kicsi házban vel-mk lakott a j6 Isten,
és vele a szeretet.

- A mi nagy házunkban nem akar o t lakni?
- Dehogyuem, csillagom. Ahová meghívják csöndes

imaszóval, oda szívesen eljön.
- Tanits meg imádkozni, nagyaI .yó! Olyan nagyon

szeretném l -

S a J6isten, a kétsz61amú halkszavú Mi ltyánkra elmosolyo
dott és beköltöZött KatiY..a szivébe.

6, ha sok kicsi sziv megnyilhatna i hitnek, s az bera
gyogná fényével a sötét világot, egyszer t IIán minden házban
otthonra taIá1na Istennel a jóság és a türe mes békesség.

Az irodaimi olda It írta: Iványi Mária

Anyukám, kérlek jöjj velem. ..

Kondul a harang, hívogat,
Messzire zengőn, ércesen.
Templomba megyek. Jó ott lenni.
Anyukám, kérlek, jöjj velem!
Ne akard, hogy itthon maradjak!
Az édes Jézus vár nagyon.
Vérző szívében bú lakik
És fájdalom, ha elhagyom.
Apukám! Jézus téged is hív,
Házába vár, mert úgy szeret!
Mint jó szülő vesz oltalmába
Minden eltévedt gyermeket.

Megáldja majd kicsiny csaIádunk
Minden napját, és éije1ét
Mert nélküle, én már tudom,
Sivár és puszta itt a lét
Hit Jézuskára hallgatok,
Én mindig, mi.'1dig jó ieszek!
Szeretetre, és jóra buzdít,
Ellene soha nem teszek!
Akinek szívében hit lakik,
Az nem tud másnak ártani.
Az nem fog soha rosszat tenni,
Az nem fog senkit bántani.

Anyukám, ugye te is érzed')
Apukám, ugye elliiszed?
Hogy könnyebb lesz a gond, a bánat,
Ha Jézuskához elviszed.
Ö reményt ad és csöndes Mkét,
Kitárja felénk szent kezét,
Tanuljuk együtt este, reggel
Elimádkozni szent nevét!
Fohásznyi szóra eljön hozzánk,
Es Vele áldás, béke jön.
Hol ő lakik, onnan a harag
S a békétlenség elköszön.

Ha megnövök, s a ti erőtök
Fogyóban lesz már, semmi az!
Mert Jézus tűrésre is tanít,
S amit ő súg, az szent vigasz.
Hitem segít, hogy el ne fogyjon
A mindent bíró szeretet!
8 hogy így legyen, most fogjátok meg
Felétek nyújtott kezemet!
Hallgassuk együtt bízó hittel
Jézus szavát, a szent igét l

Szeressük együtt, hogy jók lehessünk,
Jézuska áldott szent szívét!
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Régen volt, hogy is volt? ..

Rovaturúcbilll a telepiliésünk régmúl0ából idézünk majd fej
érde!cesE-bb résí'Jetekel.
Forrásunk a Historia Domus és az. emberi emlékezet Historia
Domus = Egyháztörténet. Kézzel írott krónika, amelyb~n a
falu rnindenk0l1 lelldpásztora lehja az egyházat érintő fontos
eseményeket, pl. templomoépítés. A krónikában tennészetesen
megemlítésre keniJ pl. az árvíz, egy-cgy iskolaépítés, kolerd,
stb. A Historia Domus tehát, ameUett, hogy egyháztörténet,
ugyanalckor a falu egyi1< legfontosabb teiepüléstörténeti do
kumentuma. Az endrődi pjstoria Domus eredeti példányát a
p1<~bánián őrzik A lcrónika elsö lapját Sztankovics János
plébános kezdte meg 1733-ban, latin nyelven. (Ekl<or 244
"lélek" élt Endrödön.) Az utolsó bejegyzés 1930. december
31-i keltezésű, aláírás: Csemus Mihályapátplébános. (Ekkor
13.920 ember lakott Endrődöo. Van még egy kiegészítése a
kTónilcánal<, amely az 1944-es eseményeket írja le. Az első

l<ltin nyelvű fe1jegyzéseket Grósz Béla plébános fordította
magyarra. Az ő megfogalmmsából közlünk most részleteket
Endrőd történetének kezdeti időszakából. Az idézetrészletből

megtudjuk azt is,· hogy mely családok vo!ta1c a falu
"törzslakcssága" .
II l (t25-cen már jélentékeny község, amelyben 33 nemes család
la1<oti. (A "jeJentékeny"-t az akkor viszonyok között kel! ér
tcrü: pL Décse, amely i-=lepiliés Szarvas és Endrőd között
helyez!<edett el, a 16. század elején, a megye legjelentéke
nyebb teleülése volt a maga 132 "lcapujával"-házával. Endrőd
1598-ban iakatlan..,á vált, elpusztították a ...törökök. 1630
ban újra megillték némely szökött jobbágyole l685-ben· újra
elpusmJt a Gyuláért vívott harcokban. A:z. új endrődi teiepü
iőt ide a berényi (Mezőberény) határhQz tartozó Nemes
Kereiciből jöttek. A:z. áttelcpiliés a 18. sz. első évtizedeire esik,
és több hullá..'1lban történik meg. Az elsők: Homok Pál és
István, Illés György, Német András, Kordás MáŰI1on, Sáros
András. Ez a 1<atoIilcus raj.. az uraság engedelmével

.átköltözölt Endrődre !elkipásnorai1cknl, Pocsul< Imrével.
Hamarosan követték éket mások is: az 1733-ban vezetni
kezden anyakönyv első három évi feljegyzései közt előfordul

:1al, a következő nevek: Balog, Ba(55, Ró~!.l§, (erről a család
,óJ kapta a nevét a Bónom-zug), EtlJ:ízs, lBalina, Bálint,
~iB""ó, Bfinriis, Baksa, Rm'bás, BlÚZ.::!, Bcn!..ó, Benedek, Bar
na, B.übá, JBohácsil" B!.id a.n , Bortó, CZffi::lrkó, Csányi,
Cse.cnecz, Cserni, Csordás, Dudtl.'l, Dávid, Deák, DraM,
fiáüyi, Eke, Filep, Fekécs, Fagy3.5, farkas, Füielti, Fau
!!-as, CQmbcs, Gyepes, Gá(s~, Gi,lcz, Gulyás, Gáj,
Gyuricz.., Gyulai, G<>da, Romok, J!JIún-'ái., Hlavá,s, Ha.!ssi,
Begedii~, H~myecz, lironecz, [v~~yi, JuMsz, KukJa, [(0

vác~, Kiniiy, Kadiul, Kapus, Kádár, Kuracsik, Kis, Kc
re§:rted, Komgó§~, Katona, KOjí!BO!i, Kum" Maslala, Mé
lizára§, Medvegy, Mohlár, Mé.tyás, M3lidms, ... Pohorelecz,
Pupuó, Poiyál<, (a Polyák-haJom tulajdonosai?) Puu:tai,
R~vúz, R5oill<özi, lliicz, Sz:likli, ... §zujó, Sipszá1" Szil
<igyi, §zclcálos, Sőtéll, Simó, SztznCSQ!-;, §zusz~d, Salamon,
Smir, §zitn, Sipos, Szőrfi, SZ3bó, §zt~Dyil{, ... Tímár, Ta
iáa, Tóth, Tőcsér, Tamis i, Tun:s:myi, Tyeiár, Túróczi,
Uhrio, Urbá~, Varga, Valovecz, Vég, Valastyán, Vasz"ó,
'Vrana, Vass, Vácz!, Zsámboki.

Tíz év múlva (kb. 1743) már taJálkozwlk II követli:ezőkkel is.
Árv:li, Ambrus, Ale!iSzi, Baz'ják, 13abari!(, Bda, Csontos,
Czifra, Csorba, Csóváu-, DUGl:\, Dobo9, DillYa, Fábián, For
gács, Fognrnsi, GoDda, lIInrncs, llm;z!ta, Hadobács, Kele
meo, Kerékgyártó, Kauka, Kubue.z (Gubucz) Kiszel,
Lizic:z~, Lclik, Liptá1{, Mikó, Matusa, Majoros, Jla1i&,
Jánosi, Jánosik, Nehéz, Nyustyák, ODaa!, Yuslcis, Páristn,
Porubcsánszki, Pap, Rhakács, (Hagács) Ronczó, Révai,
Rojik, S2rközi, Szügyi, Sóncz (Sóczó) §ziládi, Serfőző,

inka, Toká!", Vödrad, Víg, Veres.
Ebből látjuk, hogy a falu megszállá::ának első évtizedeiben a
mai törzsökös családok elődjeiböl aJig hiányzott egy-kettő. Az.
Óvári 1758-ban, a Kardos 1750-ben, a Hunya-név 1756-ban,
a Jarnbrik 1750-ben, a Geilai 1759-ben, a Kalmár 1763-ban
fordul elő először. Tehát siettek csatlakozni az állandó jó
kilátást nyújtó új hazát talált rokonaikhoz. Itt megszállták a
Körös partján talált omladozó templom kömyé!cét, mely a
mai Templom-zug mellett az ásott Körös hullámterében még
mintegy 8-9 öl hosszú volt. (Egy öl 1,9 m) Ezt a templomot
l753-ban újjá építettél<. A hajó mennyezetes, a szentély bolt
hajtásos. Kívül-belül jól val<olva, a tető zsindellyel fedve. A
kórus szilárd oszlopokon nyugszik. Oltár egy van, festett
fából. ... 6 rénus forintért a falai közt lehetett temetkezni. A
templom folyton ki van téve a nyolc lép6sre lévő Körös ron
gálásának. "
Eddig az idézet a Historia Domusból. Most néz:zük meg,
hogyan őrizte meg az emberi emlékezet a régi templom iörté
netét. Meglepöen sok régi történetet őriztek meg az emberc!<.
Pedig ahhoz, hogy a most idős emberel< nekünk elmondhas
sák a régi öregektől hallottakat, legalább 6 vagy 7 nemzedé
ke~ keresztül kellett őrizni és a fiatalolmak átadni a
"legendát". A gyűjtéseinkből adWlk most közre néhányat
Adatköz1őink:Szu.rovecz Mari néni és Varjú Béla.
"Ahogy a hídnak a lába van, ott vót valamikor a templom. A
mostani Körösön arnárú. Átmegyünk a hidon, akkor
Kocsorhegy meg a hid közt. Ott nincs fa, olyan kis halom az
ártérbe. Mikor a víz kigyön, akkor legutójára látszik egy kis
csücsök, az vót vaIami.kor a temploma Endrődnek. Rengeteg
kis téglatönnelék van ott. Mint gyerekek ott du1d<oltunl<
(dúrtunk), mert akkoriba még a sekrestyének megvót a lép
csője. Hát egyszer kiugrott egy tégla, hát ott 'lót egy vaskazet
ta. Bevittül< a bír6nak, píz vót benne. A templom kövit 
aszonta nagyanyám - kiszedték oszt Nagylaposon aKismajort
csinálták belülle. De még nagyapámnak az apja emlékezett a
templomra: bagolyfész.1<et mentek szedni a pallásra... Nagy,
ódon ajtója v6t, tölgyfa, azt VaIjú Fülöp bácsi vette meg
1780-ban épült a Dombszög, annak a falába épitették be. Ezt
is, meg a nagygerendákot is. Majd amikor a Dombszögöt
újraépítették, azt a nagy tölgyfaajtót kivették a tanyába ísk<r
laajtónak. (Varjasra?) Nagy, kerek, lapos, vaskilíncse vót,
úgyhogy ott 'lót a hid tövibe a régi templom. Annyit tudok
még ruHa, hogy onnan maradt egy harang, Fülesnek híttuk, a
14-es háborúba vitték el. ..
A következő számban is közlünl< majd részleteket a Historia
Domusból.

Homokné Németh Eszter

V,ÁROSUNK,Gyomaendrőd- Megjelenik havonta. Felelős kiadó: KDNP Gyomaendrödi Szervezete.
Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd,Damjanich u. 15. Szerkesztők: Cs.íszámé Gyuricza Éva,

Hornolmé Németh Eszter, Iványi Mária, Márton Gábor, Ungvölgyi János, Vaszkó András, Vaszleó Irén.
Készült a KDNP Központi Sokszorosítójában, 1126 Buda~st, Nagy Jenő utca 5.
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Az endrődi szarvasvégi temetőben nagyszabású takarí
tásiakció kezdődött. Az Önkormányzat .közhasznú
munkanélkülieket küldött takarítani. Hálás I<öszönet a
szorgalmas munkásoknak, valamint az Önl<ormányzat
nak is.
Örvendetes, ezekben a napokban sokan szépítik és
csinosítják a temetőket. Ezért is hála mindenkinek.

.; A íl:al.rtaHombóRg
Onkorm<3.nyzati választások elé

2. old.
Gazdaság

3. old,
.Évfordulók

4. old.
Egyházi krónika

5. old.
Kisgazda párt a történelem tükrében II.

6.o1d.
Irodalmi oldal

7. old.
Postánkból

8. old.

:'MINDEN MAGYAR FELELÖS M~NDEN
MAGYARÉRT

SZAB6 DEZSÖ

Házasságban gyarapodott, munkagondokkal mindenna
pos, tisztségújító szülőföldünkön új kezdeményezés ne
mes izgalma kerekedik. Friss magot hinteni a régen meg
húzott barázdába I Városunk címen új havi-lapot indítot
ta!< (a meglévő kettő mellé), hogy a nehezen testvéresülő

közös tudat a saját lábára állhasson végre, úgy, hogy
egy-jogon otthon lehessenberme az ,iker-település mind a
két fele s közakarattal mászhasson ki abból a jelen
gödörből, melyben az emberszabású átalakulás viasko
dásában zuhant.
A régi barázda említése arra utal, hogy Hánnas-Körbs
címmel Endrödön a huszas-hannincas esztendőkben

(tovább, mint leét évtizedig) létezett már a mostani lap
őse: mig a szomszédban a Gyoma-Endrőd-Kondoros, s
olykor a Hungária Nyomda kisérletei is képviselték a
sajtót, kurtább-hosszabb ideig, de szellemiségükben
olyan messzire egymáshoz, mint Makó Jeruzsálemtől, 
ahogy a köZmondás örökíti.
Mindezek tudtával önmagát szülheti a kérdés: Mi lehet
az ó-barázdába hintett akarat-magqól ku<élő új lap fel
adata a folyamatos jelenben? Semmiképpen sem az,
hogy a visszavonás konkolyát mewrje sorai között, mint
olykor azt'; bántási szánd~k nélkül essék a szólás -, jelen
legi !apteStvérei teszik I Ehelyett tudatosan. olyan hUma
nista, nemzeti erkölcsitiOnnákkal mérni a sorsfonnáló
eseményeket, s olyan célokjtt kitűzni, amiket a keresztény
hitfelek~zetek ökomenikúsnak, egyetemes népszolgálat
nak nevemek.Gyógyítás's?ándékával feltámi a bajokat,
hitet tenni a nemes törekyések mellett, s a hónuk alá
nyúlni azoknak, akiket az átalakulás időlegesen az út
szélére sodort
S' ezügyben nem lehet a lapnak endrődi vagy gyomai ,
katoJilrusvagy protestáns, hivő vagy szabadgondolkodó
jellege, csakis egyetemleges: Néppel a Népérti S talán
Szabó Dezső félévszázados, de ércnél' maradandóbb
korpara,ncsát sem árt felidézni ezügyben, ami így hang
zJ.k: "Mmden magyar felelős minden magyarért!" És az
ember az emberért is!

Tímár Máté

Légy áldott régi hely,
légy áldott régi ház,
légy áldott régi tej,
légy áldott régi láz.

Légy áldott régi zaj,
légy áldott régi csend, '.
mely mint egy messzi jaj
álmomba visszacseng..

Légy áldott régi. hó,
légy áldon régiM,
te szivemet nyitó
te lelkem építő.

Légy áldott régi bor,
légy áldott régi seb.
a véres és bíbor
csóknál is édesebb.

Légy.áldott régi lant,
új búra. ,régi ír,
kigyúló régi hant
kinyíló égi sír.

Kosztolányi Dezső
(1924.)
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Az önkormányzati választások elé...
Milyen legyen egy önkormányzat? II.

1~~4. novemDer

Cikkem első részében felvetettem egy gondolatot a
város hosszú távú lehetőségéről,amely fellendíthetné
a vállalkozási kedvet. Azt mondottam, hogy a város
nak meg kell valósítani egy ipari parkot, hiszen tud
juk, hogy a külföldi befektetők nagyon sok esetben
azért nem kezdeményeznek, mert üzletük.höz nem
találnak megfelelő helyet. Ez vonatkozik a belföldi
befektetőkre is. Sőt, a helybeli vállalkozóknak is
szükségük van olyan lehetőségre, ahol adva van a
fejlődés és a növekedés feltétele.
Jelen pillanatban,ha valaki vállalkozni akar, biztos,
hogy a garázsba, vagy a háznál lévő melléképületben
kezdi el, mert nincs más lehetősége, s ha ezt is kinőt

te, bérbe veszi a szomszéd garázsát. Kezdésnek ez is
megfelel, de nem a fejlődésnek..

Itt már bekapcsolódik a városfejlesztés és rendezés
tervezete, valaITÚnt a lakosság vagyoni védelme. A
jelenlegi vállalkozások mindenütt a városban lakóne
gyedekben létesülnek, különböző ágazatokban. Ez
ál tal a környező házak veszítenek piaci értékükből.

Miért? Azért, mert az üzemek zajosak, csótány és
rágcsáló termelök, esetleg szagosak is. Tehát, ha va
laki ezt megelégelte a jelen helyzetben nem tehet
mást, (mivel az üzemnek hivatalos működési engedé
lye van), mint azt, hogy megpróbálja eladni házát.
Igen, de ki vesz meg egy ilyen környezetben ingat
lant? Legfeljebb a felépült üZem áron alUl, mert tudja,
hogy a polgár kényszerhelyzetben van.
Itt kapcsolódik a témában a városrendezés. Ha van
egy erre alkalmas terület, a város nem ad ki engedélyt
a továbbiakban lakónegyedbe, ipari létesítrnényre.
Tehát az önkormányzatnak ki kell alakítani egy igaz
ságos és humánus városrendezési tervet.
Sorolhatnék még sok követendőpéldát amit lépésről

lépésre egy tervező és gondolkodó önkormányzat
meg tud valósítani. Példaként utalnék Mezőberényre,

amely kb. ugyanolyan lélekszámú, núnt
Gyomaendrőd. Minden utcája kemény burkolattal
van ellátva és rendezettek, szép központtal kialakítva.
Általában meglátszik, hogy az önkormányzat gazdál
kodik, és jól!
Mivelhogy nem tanácsadás cikkem lényege, hanem
inkább figyelemfelhívó, hogy miket tartsunk szem
előtt az önkormányzati képviSelőkmegválasztásánál.
Ne restelljük megkérde:i:ru a jelöltek elképzeléseit
Tisztel t Választópolgárok!
Mint a KDNP elnöke, ki merem jelenteni, hogy a mi
tagságunk - melyben a társadalom minden rétege
képviselve van - nyitott minden jó irányba vezető

változásra. Konzervatívnak csak annyiban vagyunk
nevezhetők,hogy hitünk és nem.z~t:i öntudatunk van,
és ezt meg is akarjUk őrizni. .
Megszállottsággal hisszük, hogy városunk érdekében
a Kisréti Gyógyszálló meg fog valósUlni, amely egy
csapásra meg tudná változtatni Gyomaendrőd arcula
tát és megítélését.

Mi itt élünk és itt halunk meg. Ez a mi szűkebb érte
lembe vett hazánk. Ne törődjünk a nagy politikával,
mert abba mi nem tudunk beleszólni, de törekedjünk
arra, hogy a nagypolitika is minél kevesebbet szóljon
a mi dolgunkba. Ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, ha
mennél jobban összefogunl< és függetlenítjük ma
gunkat - főleg anyagilag!
Rengeteg a tennivaló, tetteink jövőbe nézzenek vá
rosunk érdekében, ne azt támngassuk, akár szmJazata
inkkal is, ami szétválaszt, hanem azt, ami összetarthat
és fe;1eszthet bennünket Ha ezt így tesszük, akkor
meghiúsUl annak a maroknyi körnek minden erőlkö

dése és hangoskodása, amely megosztottságunkon
dolgozik, mert az erő az egységben van.
Tisztelt VálasztópolgárokI
Ha csak egy ici-picit is sikerült felkelteni
érdeklődésteket városunk jövője irányába, érdemes
volt megírni szerény és valós gondolataimat.

Vaszkó András

Endrődi értékek

Szülőfalunk méltón letette névjegyét a nemzet asztalára,
melyen írók, költők, festők, színészek, zenészek, tudósok,
sportolók neve sorakozik.
Országosan ismert Tímár Máté, Fenákel Judit, Gergely Ág
nes, Újházi Miklós, Farkasinszki Imre, Rózsahegyi Kálmán,
Varjú Vilmos, Sztanyík László neve szerepel.
Persze, kivülük még szép számmal vannak, kiknek híre a
szülőföld határain túl kevésbé ismerős: pedig az ö alkotásaik
is a település jó hírének öregbítéséhez járultak hozzá. Keve
sen ismerik ifj. Paróczai Gergely, Polányi Éva, Iványi Mária,
Uhrin Péter, Bella János és Bella Rózsa, és a szárnyait bon
togató színész: Kiszely Zoltán érdemeit.
S meIU1yien lehetnek még, akik színesebbé teszik életünket!
A múlt napokban kaptam meg Tímár Máté két legújabb
könyvét: Amikor a szerelem véget ér és a Napáldozatja előtt

novellás kötetét és regényét. Mondhatom, kedves történetek
sora. Szülőfalunk ízes nyelve miívészi fokon, dallamosan
cseng fülbe és szívbe.
Mérhetetlen értékű az a munka is, melyet a Honismereti
Egyesület tagjai végeznek Homokné Németh Eszter vezeté
sével, hogy Endrőd tőrténetének, életének igen értékes sza
kaszát az elmúlt századforduló eseményeit, értékeit az utó
dokra hagyja.
Az Egyesület kezdeményezésére az iskolások évente pálya
munkákat írnak életünk egy-egy szakaszáról, területéről,

érdekesen és ízesen. Előttük a szép reményeket ígérő holnap.
J6 lenne, ha lapunk hasábjain minél több érdekes, értéke~

munka kerülne keziinkbe!

Márton Gáb.or



GAZ S (Gr
----~--------------------------------------

A ffa~lUlgazdálsz "<ál~as:zo~ HOGY21llli ~dÓ!U\UlJril1k :D.995-beiD?

Az 1994. évi6szi vetésekhez milyen támogatások igé-o
nyelhet6k és a támogatások elnyeréséhez milyen jgazo~
fásókat kell beszerezni?
A (jelenleg is hatályos 18211993./X11. 30. kormo rendelet
szerint a föJhasználható 2000 Ft/Ha vetési támogatást"
igényelhet, amennyiben rendelkezik ugyanilyen értékű

számlával. A termeléshez szükséges ráfordítások
számlamásolatait a falugazdász lÍtján kell az adóhaló
sághoz eljuttatni az igénylö nyomtatványok egyidejű

aláírasával.· Szintén a fenti rendelet alapján lehet a
gázolaj beszerzések támogatását igényelni. Az. igény
léshez gázolajszámJa vagy az elvégzett munkamüve
letről tételes,.s~ámla szül<.séges Útalapof igényelhet a
vállalkozói körbe nem tartozó termelő is, aki mezőgaz
dasági termelési céllal :földet használ. A gázolaj és az
útalaptámogatásolmál egyaránt 90 l/Ha az elszámolás
alapja. .
Mi az agrárkamarák feladata és kik felletnek kamarai
tagok?' " . .

A gazdálkodással, piacszervezéssel és informácio...
áramiással összefüggő közfeladatok megoldására ren~

delte el az országgyűlés a kamarák létrehozását. A·
Kamarák feladata, hogy önkormányzaton alapuló mű

ködésükkel segítsék a gazdaság fejlödését, az üzleti
élet tisztaságát és a piac biztonságot. Kamarai tag
kötelezően és automatikusan minden gazdasági tevé
kenységet, folytató gazdálkodó szervezet. Összefoglal
va, minden adószámmal rendelkező magán és jogi
személy. ,"
A siJjtÓ.b61 érfesültem, az anyajuh-állomány köte/ez6en
el6írf mef}jefölésér6f. Miért kell a jelö/ést elvégezni, és ki
szervezi. a munkát? .
~Európai .Unió tag~~aiba irányuló exportkontiri~

gel1$ elosztásához szükséges az anyaállomány nyilván
tartásba vétele. 1995. január 1-löl az Európaí Uní6
országaiba csak az a termelő exportálhat, aki a· Juh
Terméklanács tagja, és anyaállományának nyilvántar
tásba vételét követően részesül a kontingenSbŐl. Ja
vaslom minden juh tartának, hogyafentiekkel kapcso
latban keressen feJ.
Az idei aszályos év tapasztalata alapján műtrágyázásí

tanácsot szeretnék kérni. Búzát követően a ktJvetkez6
évben kukoricát akarok termelni, milyen és mennyi
műfrágyáth8$Ználjak?
A talaj erő visszapótlást befolyásoló tényezők az előve

temény, a talaj tápanyag készfete, a talaj típusa, és· a
tervezi:Jtt n"övény és annak termésszintje. Mindezeke't
azonban most nem vehetjük figyelembe, mivel a fő

meghatározó az anyagi lehetőség. Az elövetemény
amennyiben felszecskázva alászántásra került, kellő

mennyiségU kálium hatóanyagat biztosít. Célszerű

míntegy 50"60 kglHa nitrogén és ugyanennyi foszfor
hatóanyagat a szántás előtt kijuttatni. A tavaszi mag
ágy készítés előtt kell a további 50-60 kg/Ha nitrogén
hatóanyagot kisz6rni. Az idei aszályos évben a csak
lavas$zalkijuttatott és sekélyen bedolgozott mütrágyák
kényszerítették a növényt a felső rétegben való dús
gy6kérl\épzésre és ennek következtében a növények
kevesbé bírták'a szárazságot.

Várfi András - falugazdász

Minden év·utolsó negyedében a Pénzügyminisztérium szak
értői már készek a jövö éviadórendszerte vonatkozó elképze
léseikkel. Mi adózók" igen aggódva figyeljük hogy vajon hogy
alakul a jövő évl adópres? Azzal míndnyájan tisztában va
gyunk, hogy adót kell üzemi, azon egyszeru oWI fogva,
hogy az állam a kiadásaít másképp nerotudja biztosítani. Így
van ez az egész világon, amióta á!!anúorma létezik" El kelJ
azon gondolkodni, hogy nem fordítva ülünk-e a lovon? Jó-e
az a módszer, hogy a bevételek nagyságából indul ki a költ
ségvetés tervezése, és nem abból, hogy il gazdaság ki fudja-e
termelni, el tudja-e viseIru a közkiadásokat? Anól·van szó,
hogy az állam a mosL1n.Í túlméretezert intézményeit túl drága
szolgáltatásait csak magas adóterhekkel lehet fenntartani."
Nem lehet kétséges, hogy az álla...'l1. kiadásait a gazdaság
teljesítőképességéhezkell igazítani. A mágikus kérdés az,
hogy mit, mikor, hogyan? Egyértelmű, hogy az egyik napról
a ír\ásikra nem lehet radiká!isan csökkenteni a közkiadáso
ka~ és előzetesen alaposan végig kell gondolni, hogy melyek
azok az intézmények és szolgáltatások, amelyek piaci ala
pokra helyezhetők, és mikor? Nem járható ez az út azzal a
jelszóval, hogy nincs több pénz.' ÓSZÍntén reméljük, hogy a
Kszakértői konnány" ezt nem így oldja meg. Egyenlőre any
nyit lehet tudni, hogy igen fájdalmas inzézkedéssorozatra
kerül" sor. arnelyiknek első pontja, hogy konnánydöntés ér
telmében az 1995. évi költségvetési k.iadások az 1994 évi
szinten lesznek befagyasztva. Ez azt jelenti, hogy ha az inf
láció 20 % körül alakul, akkor a reálérték 20 %-kaJ csökken.
Erre évek óta nem voll példa! Tovább] fontos kérdés, hogy a
módosított adórendszer képes lesz-e a beruházások, az ex
port, a munkal'.elyek bővítését ösztönözni, vagy másképp
feltéve a kérdést, o!yan-e a kormány gazdaságpolitikája,
amelyet az adórendszer jól tud szolgálni? Mert ba a belföldi
p2acot szűkíteni akarják, miért fogna bárki is munka
belyteremtő beruházásba? Nem vitatható, hogy az adóe!
vonások csökkentésére csak a gazdaság fejlődésének és az
áJIa...rnháztartás konszolid.ációjának fuggvényében kerülhet
sor. Véleményem szerint a jelenlegi helyzetben mindaddig
lénye'ges adócsökkentésre nem kerülhet sor, ameddig a ter
melés növekedés és a szerkezetvállás be nem következik.
Ebhez azonball a berubázásokat, vállalkozásokat élénkítő
a befektetéseket ösztönző adórendszelíre voloa szükség.
Ajövó évre javasolt ad6váJtozásokszerint :
A beruházások ösztönzését társasági adókedvezmények
formájában gondolják. A javaslat elég bonyolult,
adóvissz.atéritéssel kombináll. és a kedvezmények mértéke a
válság térségekben nagyobb lelUl.e.
A tőkejöveddmek adókuJcsa 10 % lenne, úgy ahogy az első

szá7..ezer ft adómentes.
A befekte~esi ked,,~z.ménYlTlél megsZÜllne a" hároméves
határidő, csak a befektetés összegének változása és nem az
összetétele lenne az adókedvezmény fellétele.
A személyi jövcdelemfldó vonatkozásában a javaslat a
mlnimáJad6t eltörli, és a kisvállalkozók számára bevezeti az
ál t.álányadót.
Adókedvezmények: A:L eddigi adóaJap csökkentö kedvez
mények ad6kedvezménnyé alakulnának át, de csökkentett
mértékben, úgy hogy szociál)X)litikai megfontolások alapján
ez a kisjövedelmüe1<nek kedvezne.
Az egyéni bo§szútávú megtakan'wok érdekében bevezetik
az élet és nyugdi]biztosítkok adókedvezményét.

Császárné Gyuricza Éva
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nl. il. 68 évvel ezelőtt 1926. november 4-én halt meg Kató
József újságfr6, mafordfc6, alu 1879-ben született Gyomán.
Négy éVIg szerkesztette él Békés Megyel KözlönyC. Lefordfcotta
SlovClczl<l NL'lZeppa c. mavét. Önálló mGvel: Versel<. PIpaszó
mellett. I<ÖJteményel<. Életbarázdál<. I<rónll<á$ könyv.
Jin. 7. 68 évvel ezelőtt 1926. novemb2r 7-Én született
Endrődön M. I(ondor \lll<tórl<l történész. Munkál: A:L 1875-ös.
pártf'ÚZiÓ. Egy Ismeretlen levél Károlyi Mihályhoz.
.%t U. 66 évvel ezelőtt t 928. november 12-én született
Gyomán SzIlágyl Ferenc fr6, költő, nyelvtudós, él budapesti
Református Egyetem' dékánhelyettese. Több mint harminc
önáll6 kötete és egyéb apró frások fémlelzll( munk.ás.ságát.
ID. B. 80 évvel ezelőtt 1914. november 13-án született
Gyomán Határ Gy5Z9. az Eur6pa szerte ismert Kossuth-dnas
költ6-fró-ftlozófus. Gyomaendrőddfszpolgár~.
)'(1. l L .72 évvel ezelőtt 1922. november 21-én született
EndrődönTfmár Máté fr6. EddIg 22 regényt és elbeszélés/{öte
tet frt meg bővcén patalaó mesélő kedvvel. fzes nyelVvel.
Y.:~. JA. 92 évvel ezelőtt 1902. november 24-én született
Gyomán Bohus IC Zoltán (ró. szar<fr6. ÚJságot szerkesztett.
tankönyveket frt.
Kt 25. 43 évvel ezelőtt 1951. november 25-én született
Endrődön Bella Rózsa Pillnszl<y-dfjas festömO'vész. A:L első

1987-es l<ecsl<eméti l<iáll(tás<\ óta már több mint Hz önáll6
l<iá/Iftása volt. E.gy I<épét szülőfaJuj<l könyvtárának ajándékozta.
Y.J. 213. 6 évvel ezelőtt. 1988. november 2.8-án halt meg Bu
daJYóten Fehérváry Ferenc fot6művész, al<J 1922-ben született
Endrődön.Önálló fot6!<\áll(tása vclt a I\!épralzl Múzeumban.

'~A. [aJll1I€t2S I!M~~em fiTlem mllJm~~ vo~t,

ll1lall1lem téDetfforma"

BC$zélgetés Márton Gáborral, akinek a békéscsabai Tanilóképzö
Főiskolán az idei tanévnyitón ötvenéves tanítói szolgálata után
aranydiplomát adtak át.

- Nagy idő ez az ötven év.
- Nagy idő, de mégis eltelt egy pillanat alat!. Mintha tegnap lett
volna, hogy elkC"altem tanítani .

- Úgy ti.Jdom, sokan voltalok testvérek. Hogyan lehettel Te mégis
"iskolázott" ember?
-Tízen voltunk testvérek. Igazzd van, a magamfajta gyereknek csak
álom volt, hogy tanitó lehess~

De amikor én hatéves voltam, a vasulas édesapám meghalt tüdö
bajban, edesanyám itt maradt a tíz gyerekkeL El lehel képzelni,
merulyi gond volt. Úgyhogy a négy kisebb - köztük én - bekerult a
szegedi árvaházba, bakterháznak is mondtuk. De még olyat! Külöil
I,,'dószobo, tanuló, fÜrdőszoba volt, adtak cipöpa.s-Ltát, ,fogkrémet,
adla1( ruhát. Es a kitűnő lanulók tovább is tanulhattak Ugyhogy én .
1944. áprilisában végeztem el az Újvidéki Tanítóképzőt.

- Merrefelé tanítottál?
- Az ötven éve( cJejttöl a végéig Endródön tanitot1.a.ill, illetve egy
évig voltam a gyomai művelődési osztályon. de nem szerettem,
mc:rt folyton anal nyaggatla-~. hogy melyik pedagógus jár temp
lomba, mondjam meg. Mikor már nagyon m"gimt.a.m, az feleltem: 
Azt nem tudom. de ha arra kiváncsiak., hogy ki jár a kocsmába, azt
fejből is meg tudom mondani. Le is váJtotla1(, hál' Istennek, igen
hamar.

- Melyik iskolában kezdtél?
- 1945 jaouáJjában az endrődi polgári iskolában.
- N'tilyen volt itt akkor a hangulat?
- Nagy volt a bizonytalanság. a férfi pedagógusok nem voltak ilt-
hon, az iskola belövést kapoM, a falu magábn volt görnyed ve, min
denki gyászolt.

- Sokáig voltál tanyai tanitó ís. Úgy mondják, ez.ekaz évek duplán
s2iunítanak..
- Huszonkilenc évig tanítottam tanyán; de én nem :számolom dup
lán, nagyon szerettem ott élni.
- Nehezen tudnálak elképzelni Téged városi embemek.
- Egyszer mentünk Pesten a feleségemmel az· utcán. Jött valaki
szemben, ·és. én annak rendje és módja szerint megemeltem a kala
pom. Csale a döbbent tekintet ébresztetl rá ana. hogy én itt, Pesten
is tany~imódra viselkedem. Mikor nyugdíjasok lettUnk, fe lmerült,
hogy el.kellene Icöltöw.onk valamelyik gyerekünkhöz. Mind a
három városban él. De nem lett beiöle semrru. Egyrészt mert nem
tUdml< eldönteni, hogy melyikhez menjünk a három köZül. Másrészt
-' ha én most elmegyek, még egy fröccsöt sem tudok ott megírull.
nekem .ott .runcs senk.it:n, rrúnden barátom itt mar.ad. Meg ott is
majd ellcezrlekmindel1.k.inck köszöngetni, azt hinnék azok ís. hogy
meglúbbantam. Úgyhogy itthon maradtunk.

- Milyen volt a tanyai t.aIútó élete?
- l-8. osztály járt a kezem alá, volt olyan, hogy ez száznál is több
gyereket jelentett. Egy nagy szikes puszta közepén volt a csejti
iskola. Ha fagy volt, ha esö esett, ha olyan szel volt; hogy majd'
ietkapta az embert, ezek a pici tanyai óvodátlan gyerekek akkor is
jöttek az iskolába. Kilómétereket gyalogolt a kis hatéves, rrure
odaért, elázott. Addigra be[ütöttem, mert a takarit6 is én volt.a.m.
kimoslu1< a kis harisnyát, papucsot adtam rájuk. Akkor megfogtam
azt a kis ügyetlen kezet, mert m~g a ceruzát se tudta megfogni, és
clkezdttlk alakítani a belükevAi ember minden nap látta, hogyan
lökéletesedik a keze alan - ami a világon a legfontosabb - a gyer
mek. Mire a nyolcadikat elvégezte, kialah."Ult, ke-Ldhette az életet. A
tanyán nem volt rossz gyerek. Azok a gyerekek tudták, hogy a
munkát el kell végezni. Persze, volt olyan is, hogya sztllő úgy adta
a gyereket a kezem alá: - No, ez egy haszontalan kölök, csak a
bőrével szamoljon el a tanító úr...
A tanyán csak az a tanító maradl meg, aki magn is vállalta az ottani
emberek életét. Ezek a taJÚtók összefogták az olvasóköröket, szín
játszó szakkört 'Vezettek, zeneestet rendeztek. ott voltak a szüreti
bálon, az arat6bálon. Én még futballcsapatot is s2erveztem: a cseJtl
legények futballoztak más tanyai legényekJ(el - jó voll, együtt vol
tunk. A tanyai tanító ott kellett legyen a lakoilillma1cban, a ternete
seken, a disznóvágásokon - volt olyan. hogy engem egyszerre három
disznóvágásra is hívtak, el is ment~m mind a háromra. Sokszor meg
lúvatalos ügyeket kellett intézni. En, amikor a háború után odake
rultcm. sok levelet irtam meg a Vöröskeresztnek, mert az emberek
keresték a homtartozóu<at. Volt olyan is, hogy végrendeletet irat
tak meg velem. De mivel messze volt a falu, a marhalevél-kezelö is
én voltam. Egyszer még SZüléshez is elhíVlJ.k: - Te iskolázott ember
vagy. Mondom nekik, hogy hivjatok bábát. - Most nem ér rá. Hál...
kimentünk ketten sz.a.márháton... nagyon melegem volt. .. Szerencsé
re, mire odaért\1n)c, már ezen a világon volt a szép kis bama hajas
baba.

- Nagylaposon hogy érezted magad?
- NagyJapo$ volt az életem egyik legszebb idóS2'.aka. On már villany
volt, kövesút volt, nagyon összetartó nép lakon ott. Olyan is volt,
hogy kerékpárral bementünk együn nagylaj)osiak Mezőtúrra a
moziba. Nem volt messze - 10 kilóméter.
- Akkor már nós volt.al. Hogyan viselte a feleseged ezt a sok-sok
elfoglaltságot?
- Ö is részt vett mindenben. Az én feleségem egy csodá.latos asz
szony. ö is pedagógus, 42 éve élünk együtt. Három gyönyörű - és jó!
- gyermeket SZűlt nekem.·A két lányom pedagógus. a fiam építész
mérnök. Van hét unokám - eddig! A mi csuládunkban olyan is
meglörtént. hogy B kisebbik lányom szült öt évvel ezelőtt március
24-én IGábor napkorI egy fiút, rá három évre, s-tin.tén március 24
én pedig egy lányt. Hát ez olyan csodálatos ajándék volt nekem,
amivel semmilyen kitüntetés nem ér feL

- Ha meg.kérdezhetem: hogy állsz az anyagíakkal? Haz? Kocsi?
Víkendh.áz?
- Amúgy nagyon gazdag vagyok, de anyagilag nem solera vittem.
1972-ben sikerült pedagógus-kölcsönnel egy családi házat felépíte-

jolytQtas a 6. oldalon
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Ezekben a napokban ünnepe!ték a testvér protes
táns egyházak a Reformáció ünnepét Köszöntjük
óKet testvéri.: szeretettel. Tagadhatatlan, högy szá
munkra ugyan fájdalmas esemény volt az egyház
szakadás, de nem ragadhatunk le a múltban. hanem
tovább kell lépnünk és néznünk. Ha valóban a Biblia
szelJemében élünk, akkor nem szaggatjuk a múlt
sebeit· hanem •testvérként .tiszteljük, szeretjük egy
mást, tanulékony lélekkel szemléljük a máSlk érté
keit . KüJönválásunk óta is halmoztunk . fel annyi
történeIrlli értéket, lelkiséget, szeUemiséget, kultúr
elemeket, a BiblIa megélése terwetén szerzett ta
pasztalatokat, melyek egymást nem kizárják; hanem
gazdagítják,
Eredetünk, gyökerünk közös - a célunk ugyanaz;
Van. ami a jelenben különbözik? Nem baj... ha sze
retjuk egymást, akkor létrejön a lelki egység közöt
tünk És ez a legfontosabb.
így>:kívánunk minden jót, sok-sok áldást az Istentó1
TestvérgyüJekezeteink életére.
Külön is köszöntjük éj gyoma~ református gyille
kezet Lelkipásztorát az alkalomból, hogy most
ü~epeJtegyomai miJködésének 30. évfordulójál
Nem kis. dolog ennyi ídőt egy közösségben eltöite
nL Kívánunk további áldott szolgálatot, eredményes
munkát és nagyon sok lelki örömet a gyomai Gyü
leke;ietDen, még sok-sok éven át

-,' '. 1 ••• -.' •

, pr. ll1óD~lP egylháEn 'ÜnJalepeR:
lIilovembei' 11. Szent Márto" püspö~~

A pannóniai Sabariában (ma Szombathely) sZületett 316
körül pogány szŰlóktól. A keresztség felvétele és a kato
nai szolgálattól való megválás után a galliai Ligugé mel
lett mooostbrt alapított, ahol Szent HUáriusz vezetésével
$z~áetesi életet élt Pappá szentelték, majd Tours püs
pökévé választották.· A papság múveltségét emelte,· a
szegényeknek hirdette az evangéliumot, és sok jót tett
velCIk Sokfestót megihletett a köpenyjelenet: csikorgó
hidegben egy félig meggémberedett koldust hitott . Oda
loVagolt, katonai· köpenyét kardjával kettéhasítotia, és a
kdldust betakarta vele. Meghalt 397. november 8-án

november 19. Ároi\ill!láz~ Szent Ensébet
ll. András magyar király és meráni Gertrudhercegnó
leá'nyaként született 1207-ben, valószínűleg a
sárospataki királyi várban. Még kisleányként férjhez ad
ták Lajos türingiai tartom6nygrófhoz, akit három gye
rekkel ajándékozott meg. A mennyei dolgok szem1élése,
szegények segítése, családja szeretete töltötte be szívét.
Könsrnerl a rózsalegenda: Jézus nevében hordta az
alamIzsnát a szegényeknek, s az egyik alkalommal,.-ami
IWr fórj€_ ~sszindulatú rokonai számon kérlék, hogy mit
visz ;] kotenYében, az ott lévő kenyerek rózsává színe
sedtrk. Férje. halála· (1227) .után a szívtelen rokonok
kiúzt,\kWartburg várából. ~s a téli hidegben Mrom kis
gyen llek~el· egy eisenachi sertésólban húzta meg. ma
gát. Kórhazat alapított, és maga szolgálta cl bet~eket.
Meg!\alt.Marburgban 1231 november 17-én.

lvánvi László Dlébános

30 éves jubileum
Református gyiilekezet Híre

Október 913n háloadó ls1entiszlelet és bensőséges ünnepség keretében emlákez lek
meg Qre[Qrmálusok anól, hogy 30 éve· 1964. október Hn - kezdte meg a
gyomai gyülekezetben szolgálotót Sípos Tos Tönötöm lelkipásltOI. Igehirdelésében o
Zsoh.S0,23 és oz Ikor. 4, ]·2 olopión -"Aki hálóval áldozik oz dicsón engem" s"Úgy
tekintsen minket az ember, minI Kliszius SZQlgáit és lsten Iilkoinok slÍfárort. Ami
pedig o sáfárokbon megkívántatik, al, hogy mindenik hűnek tQlóllossék" . emléket
zett és szótl hálaadássol omegtelt úlról és szolgálatról.
Fekete lászló presbiter aPresbitérium nevében méJtotto o lelkészi szolgálQtol, ome~
oz elmúlt 30 évben· oz ismert körülmények miatt - nQgyon nehéz \'011. Majd Izsó .
Sándor gondnokkal a Presbrtérillm jókívánságaif és hálóját fejezték ki. .
Agyulekezet USSlonyai - QDiokónioi Bizottság - nevében, akik az egész ünnepség
szervezői is vallak, Keresztesi Józsefné, B, Molnár Istvónné és CsJ(se~ Mihólyné o
gyülekezet értékes ajándékait adták át c Körös Élteremben tartott - mintegy 200 fos
-ünnepi ebéden. ..
A1emplombon még Keresztesi József rómoi kotolikus gondnok gyulekezete és o
moga nevében szólt elismerőleg s iókivónságoit kifejezve. Hunya Alajosné pedig 02

özv. Izsó Antalné, Voss Erzsébellevélben küldölt köszöntését olvasta fel.
Sípos Árpád szentesi lelkipószlor o mago és az ÉdesapQ nevében bibliai versekkel
köszöntötte testvérét és agyülekezelel.
Az ünnepi is1entisztelal óhfto!át és színvonoló1 emelte o lelkipösz!ol leányo . Q
Szegedi Tömörkény Gimnóziumban IQnOó Sipos Tünde· vezelésével résztvevő
(egyefemistákbó!, fÖISKOlásokból és középisko!ösokból álló) szegedi énekkor szolg6~

10. I!Qbminl Kereszlesi Józsefné szova!Q\o, Qki Dr. Sípos István· korábbi lelkipász10r
. 30 éve o horongok villamosftósaKor írt 'Hallod ahorangszól?" címú versét adla
e!ó,

Hallod lJ hlJlQngszol?
írta: Dr. S~os István lelkipásztor

HQlIod Qharangszót Q gyomui loronyban? ...
Bölcsőd ez ringQtta, útodon ez kísért,
Ez k[,ér majd egyszer u10lsó úladm...

Hallod oharQngszót? Ez allotoll szépen
Körösporli kis bölcsáben VQgy onyád ölében I

Hollűd II harangszót? Nem hágy ez el soha...
ArQtásKor, vig szüretről ez hp/ogot hazQ I

HQ fáradt vagy' ohQrangszó hjssiji meg karod.
Ha bónol tép srád ül ogond· horQngszó vígaszod I

,HQrangszóra indul a sziv hólQdó imára,
HarongszórQ nyl1ik szived hQ özvegy vagy sórvo.
Ebből melft kinek móshol sehol sincs bQ/óljo,
Csok egyedül az /slennél van vigoszlaláso.

Meme mehetsz I Vethet osors más vidékr&-Iójra.
Elvihelnek kolonánok, munkábo, bányábo.
LehelSZ gazdag, lehelSZ szegény, bujdoshalsz vilóg~o

Agyomoi szép harongszó érted kiáll: Drága I

flrepülhelsz fellegekbe.,. vihel tenger árja,
Agyomai harang szava utánad száll- vórvo..

.. SfelhQngzik ma~ egyszer bizton, füledbe csang éijel Irtkon,
sFö~iodsz, hogy ho~od súgy érzed, hogy ez tOltott meg
Embernek smagyarnQk! l!

Néked kondul itthon... utánod megy lopvQ.
Tő1ed ezt ocsodás kincset senki el ne lopja I !
HalkJd oszól. Sindulnod kell. Meg sem állsz hazáig
Álölel oharang SZQva súgy röpíl Gyomáig ..
KólósporIig, Házolok~, Óseid sÍliáig!
•• ,. :. I • , _I ._. __ ••
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J944. végén Debrecenben megalakult az Ideiglenes Korm..:1ny.
Az FKGP-ból Gyöngyösi János külügy, Dr. V~.s2ri Tamás pénz
ügyminJszter lett. Rejlekhelyéról el6kerüh Tildy Zoltán ref.
lelkész és Varga Bája r. kaL plébános, valamint Nagy Ferenc
gazdálkodó. 19.'39-t61 mindhárman képvisel6k, hosszU ideje a
pál1 kíemeU<ed6 szerepl6i vollak, és felvellék a kapcsolatot a
lWf01ánnyal.
II Nemzetgyűlésnagy teile oolt a jO/drejiJrm r67V3'ilybe iktatása
cl /2isgazcfák k6V8Jelésére. .
A német me:gszál.l.ást felváltolla a szovjel megszáUás. Szerve
zódrek az új politikai pár1ok. FKGP ·vezel61c TiJdy Zoltán
Cszegha.!Jn.j) Nagy Ferenc, Varga Béla, B. Szabó István (b...<késO,
riló Sámuel, Dobi István, Bencsik Gyula, Szentiványi Gyula,
Kovács Béla. Rácz 1.3;os gyolIl.3i, Va.~zkó Mihály endrődi képVi
sejök. Apánelnök TiJdy közölte a munkások vezetőivel, hogy
bárrrü}yen lesz is a vála.sztásl eredmény 32 FKGP 50 %-nál
nagyobb részesedésI QeID kfván a Mtalomból. Ez - sajnos 
3J'uLis voll r~szér61, de erre á.llilólag Vorosilov kényszerítene.
1945- nov. 4-én 57.03 ",ú-os kisgazd2. választ~si gy6zelem 245
képviselói mandárummaL TiJdy Zoltán miniszterelnök, Nagy
Ferenc há:teJnöl< s egyben a Nemzeti F6tan~cs elnöke. Nov.
30-án a l<.iSgázda K6vágó József lett Budapest polgármestere.
1946. február 2-án Tildy Zoltánt köztársasági elnökké választ
jak Helyére a párt Sulyok Dezsőt javasolja, de ez Rákosi és
Szakasifs nyom.á~ára meghiúsul. Nagy Ferenc lell a miniszter
eUlök, B. Suba istv~n államminiszter, Varga Béla pedig házel
nök.·: Az egyU< fontos t:lrca mint a belügy kommuniSták irányi
tása':llá került.
] 946 márciusában már erósödtek a baloldali támadások. Meg
alakul a Baloldali Blokk Felszólftják a kisgazdap~rtol. hogy
{;fvolftsJk el mindazokat, akik nem szovjel szellemben politl
záln;.k. Tüntetések, anrocitások, sajtó általi táfruldások kövel·
kezn~k.

Az 1947-es válaszl~s kékcédulás csal.ásokl<al zajlot!. Sokan 5-6
I)elyen adtál< le sL.avnatukal. 100 mandátumrnal a Magyar
KOffiffillnjst;l Párt kerül! az élre. Sok kisgnda képvisel61, veze
lót menesztettek, többen kiléptek, küUökJre menekültek, vagy
dl3sz{onák al. üldözések különböző formáit, míg mások át
csapódtak abaloldaliakhoz.
13. Szabó ISlVá.n minlszternek fontos feladata volt pl. az üldö
zöllek védelme, gazlettek feJtár1sa, nem sok sikerrel. Végül ez
:·1 bváló ember is sorsüldö2Öué váll 02gy megal.áztatásokl<al.
Sl.ét'venék 3 nagyon erős klsgazdapánol, pedig a vjd~k, f6leg
J parG~zttársadalom, szinte emberfeletti munkával, szorg?lorn
maj. lenniakar1ssal építene a lerombolt és kifosztott hazát.
Kövelkacn Andrássy út 60, az államosítás, vagyonelkobz.ás,
b.ll:11<üldözés (71.600 fól érintett 1949· 19), majd börtön, életek
lillosztása, kínzások, kényszermunl<a 0946-59-ig 750.000 f6!),
égyh;\züldózés, ateizmus, kitelepítés (1951 máj. 21-161 júl. 28-ig
12.704 (6), Kislarcsa, Recsk, stb. .
1\Jdósok, művészek, nagy tehetSégesek segédmunkáo! ~J1~ke

iklo1 rnegfoszloHák 6ket, l:akásukba beköltö7-tek, sol<an meg·
<lh'iz6 h"lyen, nyomorban lcngettél< éltüket. Emberi, anyagi,
erkölCSI \'é'5zteségek. ~[(ékek tudatos pusztI1isil volt minden
ütI.
AZ FKGP meg akart teremteni minden becsületes magyar
<~mber összefog;íS:1v31 egy független, gazdag, demokratikus,
polgárJ tvlagyarországol l Erre minden esély megvoll a háboru
lJtárLi ":vekben. de még 1956-ban is. A2. 1945-1956 közöt n 11
':;v alall felhalmozódlak 3. kesefÚségek s nemcsak az üldözöt
tek, h2nem a munkisok jó része is belátta, hogy a rendszer
nem rdormáUlaró 37. akkori veze[6kkel, a szovjet hadsereg
jelenlétéveL Mindezek érlelték az 1956-05 forradalmat. AL
egyedur;:tlmú p:irtállam M7.aárulóival beáUt idegen érdekek
sLOlgálalába. A "szocialista tábor" így haz.án1< sorsa is évtize
dekre megpecséteJ6clölt, s messze-messze, egyre jobban elma
rad! a nyugati országok élctszínvonatától.

Hanyecz Margit

folytatás (J 4. oldalr61
nem. Voll egy Trabantom is, de 8 gyerekeknek adtam. Ellilyí.
- kL aranydiplom.ával járó pénzt mégis felajánlotuld aKisréti
Gyógyszáll6 Alapítványnak. Ugy tudom, a képviselői járand6ságo
dat is árutaltattad iskolai alapítván}ffa.
- Igen. Mert, ugye, ha én felvettem volna az aranydiplomával járG
8.000,- forintot, abból egyből levonták volna a felét adÓm. Elekné!
az alapítványoknál mégiscsak jobb helye van a pénznek. Hagy
boldoguJjan.ak.

- Fárasztó a tanítás?
- Fárasztó, de nem lehet belefáradni. Mert a gyerek nemcsak a
tank6nyvb61 való tanítást akarja. A gyerek önzó: magát a pedagó
gust akarja. Ebben használódik el, ebben ég el az igazi tanitÓ.
- Akkor nem is hiányzik már a gyerekzsivaj7
- Nem, mert minden nap hallom. Egy a szerencsém, hogy a házunk
ablaka a ligeti iskola udvarára néz, úgyhogy örökösen behallik a
sz.aladgálas, a rajcsUr-. Ha megyek valahová, úgy intézem, hogy
keresztülrnehessek az iskolaudvaron, olyankor a gyerekek köszön
nek. Ha nem ismerem, megkérdem: - Ki az apád? Megmondja. 
No, azt ismerem, 1iInitottam. - Hát a nagyapád? Azt is megmondja.
- No, az meg a lcomám volt.

- A szokványos kérdés: - Ha újból keldenéd, ismét tanító lennél?
- En nagy megtiszteltetésnek veszem az élettöl, hogy erre a pályára
juLh2t1am, hogy falusi tanító lehettem. Egy tanító, ha "eredményre"
gondol, akkor a tarútványaira gondol. A becsületes autószerelökre,
a jó kereskedőlcre, akiket a falu megbecsül. Fülöp Imrére, ROJtk
Miskára gondolok, akik szintén tanítók-tanárok lettek, és a barál.2
im voltak. Földvári Józsi eldctrornémökre, Madarász Laci gépész
mémökre, Gergely Ági Európa-szerte ismert költöre, vagy az olim
piai bronzénnes bajnokra, Varjú Vilire. Sajnos, őt a nyár elején
búcSÚLtanam el az endrödíektól a pesti temetőben. Ez majdnem
olyan, mintha az ember a saját gyerekét temetné, nagyon fájdalmas
dolog.

- Sok embert ismersz a faluban?
- Mindenkit Az ötven 6v alatt rengeteg tanitványom volt. Jön
velem szemben valaJci az utcán, komoly felnátt, nekem pedig
eszembe jut, hol ült a padban, milyen csibészséget köve:ett el, vagy
milyen csillogó szemmel hallgatta a magyarázatokat.. A kis hat
éves Margitl<a az első sor szélén ült, 6s mindig nagyon figyelt
Nézett, nézett, aztán a pad elé lépett lassan, úgy figyelte a magyará
z,atot. Aztán hátratette a kis kezét, fél lépésekkel lassan lépegetetl a
katedra felé, aztán odaállt az asztalomhoz, felk.ap~szkodott az ölem
be, nézte, hogyan beszélek. Ott ült az óra végéig. Jó negyven év
múlva - az unokáját tanitottarn - eljött egy szülői értekezletre, és
felemlegetrük a régi tőrténetet. - Aztán oda meme-e most is ülni az
ölembe, Margitka? - Oda, tanító úr, már oda .. Nagyot nevettünk.
De igaza."volt, lassan megérik az ember a pihenésre. Mint ahogy az
új lomb letolja a tavalyit, az idős ember is helyet ad a fiatalnak. Ha
majd engem is kivismel< 3 szüleim után a temetöbe, itt hagyok - a
tanitványaimon kivol - még vagy 15 könyvet endrédi h8.c"Y0mányok
ról, a sportról. Addig is, ha Isten segit, még megirom Varjú Vilinek
az életét. Most helytörténeti szakJcört vezetek. Men a helytörtenet,
az Dagyon fontos a gyerekeknelc. Ha gyereklcorban nem ismeri meg
a faluja történetét, sose tudja úgy iga7..án megszeretni. Ez a tilka
annak, hogy nekem a néprajz ilyen fontos. És ezt csinálni kell, amig
él az ember.
További jó egész.seget, Tanitó Úr!

Homokné Németh Eszter
~mJé/(ezzi.in!<!

Két esemény is kótelez, hogya /I. világháború áldozataira
emlékezzünk. Az egész világon november elején halottak napja
van. Erre az idöszakra esik a háboruböl való kiugrás sikerrelen
próbálkozása, a nyilaskeresztesek szomorú, tragikus hatalom
átvétele (1944). A Hösók terén felállított emlékművön 375 név
emlékeztet a mérhetetlen szenvedést hozó áldozatunvJa. Har·
cokban e/esett katonák, fogságban elpusztult hadifoglYOk
sokasága; itthon eipusztuft civilek hosszú névsora alkotja a
keresztet a hatalmas sziklán. A kereszt oldalán az életfa letón
szár82 ágát formálja annak a 45 endrődi zsidó társunknak a
neve, akiken a fajgyűl61et kieszelt néppusztftását megvaI6sf/ot
ták. Fél évszázad után is sajg&fáj6 sebeinkre adj Uram enyhrtö
gyógyírtl Márton Gabor
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bátban: Davaj bisztra, ötösével sorakozó! S bele a szibériai
télbe, ahol az éhhalált a tifusz és vérhas is koronázta.
A maradékulckal Magnyitogorszkban, Európa-Ázsia-Basldria
és Kazahsztán határán taláUcoztam, 1945. nyarán, de akkor
már negyedére kurtult a névsorolvasás. S a lelki nyomorúsá
gában önmagával beszélgető Tompa Antal tordai keraillÍkus
mentségére ezt súgta Seres Sándor kereskedő-földije: "Két
testvérét, és a sógorát lemette el, pedig a bátyja román királyi
szenátor voltl" És sorolták a többi lordaial( is. "Reggel kérdé
anapostiszt: Szkalko? Hány haiott? Jelentjük: Százhúsz.
Csak ennyi? S lám félölesre bUIjánzilc rajtuk il lórom, ott, a
domboldali, jeltelen temetőben'"

S kinek három, kinek négy esztendőt mértek még reá. Job
badán már halál nélkül, csupán fakíri éhezéssel, s még a
szájunk se járhatott többél1, ha nem akartunk az MVD-sel,
majd a fogda patkányaival találkáz...Li. És a szovjet-polgáraI<
sem éltek jobban. Gyermekszemek nézték ki kezünkből a
kenyeret. s növendél-deánylcák szimatoltal( úgy a kásáskondé
runk felé, mintha orgonaillatot gőzölgött volna. Egészen
1948. őszéig, amikor tapsikoltak érett't.ink a vagonütközők. S
újra jelentkezett Torda.
Ültünk a vagonok előtt, és vártupjc. A parancsnok-kapitány
le-fel futkosott: "Egy ember hiányzik I Ki az a magabarrna,
aki haza sem igyekszik?" Körbekacsintás: Ki más leMe?
Bib~ ez a tordai örmény kegyszerá.n.ls, lágerburzsuj, alu a
holtemberségen és a zsidókántorságon kívül minden kerthá
tulját körülbarangolt szű..1< ötven esztendeje alatt. "Hol vol
tál?" - gyóntatta volna a kapitány s nem is tagadott: "B..át a
bazárban, teát venni' Ötödéve azért küldött boltba az asz
szony, amikor elhoztatok! Hazamehetek néUcüle?l"
Hej, Torda, Torda...
At-nikor mennyasszonynézőben bő-negyedszázada, Sepsinek
menet arra kerilltem, már csak az ötödik szembejövő vála
szolt az anyanyelvemen. A gyennekecskéket sem vizsgáztal
hattam tehát Szent László fuve, pénze, hasadékugrása felől,

csak a kalapomat emelintettem meg némán, mert abban a
nevezetes 1568-as templomban temetésre csendült a lélek
váltság harangja. Fohászra mozdította a s:zámat: "Adj Uram
örök nyugodalmat nekik I " De a jelen illetékese helyett azok
ra a tordai haJottakra gOridoltarn. akikért, ott
Magnyitogorszkban olyan keservesen sír át Ázsiából Euró
pába a csontderrnesztő burán s földdéomlott poraikbó! kövé
rebben zöldell a lórom, fehérbe őszülve lendül az árvalányhaj
a tovatáncol6 szellőcskék hátán.

Ji tegnapoáat ismereá máT;

fj)e rejtve meg a fdJfnapoá.
Isten f(ezé6en vagy; s tagaááGárJ

0/esztes te úiszJ fia dfzag!Joá.
:Jontoúf megj T,miJer! Léteánek. ciga

Se11t11tÚJe frufúfs? IJ\ff-m váma más?
(jonáog nwgaára! 6rö( igéret:;

T,[múÚís6ó[ajeftámaáás.

Tímár Máté

Iványi Mária

~,..
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A lassan félévszázados, új-mohácsi szomorúságú zengést
megelőzően úgy muzsikált fulembe Torda, mint valami
szinte-szent fogalom. Már a tanyai népiskola falán láthattam.
hogy két vármegyének, Maros-Tordának és Torda
Aranyosnale a nevében is szerepel. A hittel-hitt legendában
icőrösnyi szakadék'~kol6dott, mellette. á leánymentő Szent
László és pogány~rokQn üldözői közé. Az azonban már a
Szeghalmi Péter András Református Gimnáiiumban ért utol
- méghozzá a maga is köJtögető Sinka István első leötetét
szerkesztő, s Áprily Lajos enyedi koliégájának, Fülöp Károly
osztályfönökömnek szájáról - mi is történt ottan Já..-10S Zsig
mOnd regnálásának idején, 1568-ban, akkor az ariánus, ma
katolikus templomában, amilcor is a nagyvilágon legelsőként

a tekintetes karok és rendek, Dávid Ferenc karmesterségével
végezésbe szavazták, hogy Idnek-kinek a hite a legszemélye
sebb ügyeés dolga. Így kötődött Tordához a vallásszabadság
nemes fogalma, századokkal rnás országok előtt s második
Trianonnak tűnt, hogy az 1940-es országgyar.-apodás sem
kapcsolta honához vissza négyötödében szinmagyar poigár
ságát, ott az Aranyos partján, holott Kolozsvárral szinte
harangszót cserélt. S amikor végül is igen, 1944. végén né
hány hetekre, ezért is a1<l(ora árat fizetett, hogy hárolTL'1e
gyedében elrománosodott tőle.

EMek hirét már Veszprém-Jutason, a tartalékos tiszti tanfo
lyamon hallottam, abba csomagolva, hogy L Hohenzollern
lVilhály hagyománytisztelöen elfarolt szövetségesétől lejsze
pedig ő is germán vala, a bestel, viszonzásul meg hajdu
baka-bajtársaim bemasíroztak a kettényírt Erdély déli felébe.
S ottan szomoritott az is, hogy az októberi tizenhármak
gyásZÜ1Ulepe táján, mint viss7.akoztatta őket az ivánék gőz

hengere.De akkor már sárga lombjukat hullatták a füzfák a
Séd vizében, és szüreteltek a Csatárhegyen. S ezzel belé is
vesztem a magam sorscsapdájába, hogy jó sokára keveredjem
elő belőle.

Csepeli front, menetparancs a Dlll'.2 vonalán, Bécsnek, hogy
két karácsony között, Pilisszentléleken, tisztjeink-hagyta
7.ászlóa1junkkal együtt szovjet hadifogságba essek. Irány a
"bumácska", az ötágú csillagra ígért szabadu1ólevél nyomá
ban. Illyés Cecéjén még csak félig, Baján már egészen mezit
láb a locs-pocsos hóban, elzabráIt csizmám helyett talpatlan,
viaszosvászon sztálincsizmaszárban, hogy Szabildkán át már
nyolcvanfoglyos marhavagonokban hasalva reszkessü..'l.1<.,
mert Tito hősei ugyancsa}, lövöldöztek reánk.
A huszonezer-halottas temesvári lágerben már hirelték az
új fogoly erdélyi társak, mint vadásztak Kolozsvárt, Tordán s
az egész erdélyi tartományban, nemcsakbujdokló katonákra,
de a civildcte isa szo"vjet~románjárőrpárosok, mivel Mihály
őfelsége magyar és német kénys7..ermunkásokkal fizetett
Szt.álinn3ka'vask6iö~jáéit:Sőt, aki nem kellett a vÖrös
birodalörnnaI<., azt ő vitte a saját GuIágjaiba, miként erről
Kacsó Sándor bátyánk.. oly hitelesen tett tanulságot
hármasiker önéletrajzában> később. A tüzes Dózsa-trónus
városában, vagorikirakás közben nékem is elszömyülködte
egy kétnyelvű CFR-vasutas, mint tizedelték meg Tordát, még
októberben az új-szövetségesek, tizenhattól-hatvanig, kiska-
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Hátrányos helyzetű

tanu!ók
esélyegyenlőségéél1

apja inI< . oktatáspolitikai k~mcepciója egyre tágabb teret
iged é)~ehető'.jo·szülök gyermekeinek elkülönftett, ún.
:I\\képzésének". .
lintha egy'l<issé á'festQnk volna a ló másik oldalára: a va
,mikor oly sokat hangoztatott esélyegyenlöséget megemJJ
~ni sem sikk manápság. Pedig az élet most is ugyanazt
rodukálja. mint eddig: a kevésbé módos csalédokba is
;:ületnek tehetséges gyerekek. Most is vannak családok 
ajnos egyre többen - akiknek anyagi erejét meghaladja
yermekOI< iskoláztatása. Ezt a gondot kívánja enyhíteni az
;!(61~nl<ban 1990-ben létrejött tanulmányi ösztöndíj alapIt
ány .. A:2 alapító Dr. Farkas János endrödi származású se
·ész·föorvos volt. 10000,- Ft induló tökével. Azóta az összeg
86.000,- Ft-ra emelkedett.
\ tovabbi támogatók voltak:
iJárton Gábor nyugdljas pedagógus, Endrődi Egyházközség,
léke MGTSZ, Endröd és Vidéke Takarékszövetkezet, Dr.
Jgrin Vendelné, Harnos Imre, Farkasinszki Géza,
Emlé~bizottság", 1. sz. Napköziotthonos Óvoda dolgozói,
l.sz. AItalailos Iskola dolgozói.
~ alapftvány kuratóriuma évenként egy - a 8 általános isko
át Endr6dön végzett - k6zépiskolásnak havi 1.000,- Ft 6sz
.ö ndíjat ítél oda. Ennek feltétele: példás magatartás, jó ta
lulmányi eredmény, a támogatást indokló családi háttér.
Jelenleg 5 középiskolás tanuló kapja az ösztöndljat A támo
~atást elveszíti az, akinel< tanulmanyi átlaga 4,- alá esik a
tanév végén A jelenlegi kedvezményezettek valamennyien
kiváló fanulók, ketten az idei tanévben érettségiznel<, főisko

lára, ill. egyetem re készülnek.
lU elmúlt 4 év alatt lehetőségünk nyrlt egy franciaországi
tanutmányi utat finanszírozni, egy alkalommal pedig rendkf
vuli beiskolázási támogatást nyújtani.
Sajnos az aiapitvany alaptökéjének összege nem tesli lehe
tövé, hogy kamataiból a felsőoktatásban továbbtanulókat is
támogatni tudjuk. Nagyon sajnálatos lenne viszont, ha bár
melyik tehetséges tanuló nak a pályája emiatt törne ketté.
Tisztelettel ajánlom mindazok figyelmébe alapitványunkat,
akik sZívesenj~ru\nakhozzá kedvezötjen körülmények között
élö tehetseges gyerekek továbbtanulási es~lyeinek javítási~
hoz. A Dr'. . Farkas János. tanulmányi ösztöndíj alapítvány
számlaszáma: ."...., .... '
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet ~. 268 - 98 370 - 8 - 91
Az átutalt összeg az ad6alapból leiFható.·--

Ladányi Gáborné - ált.~
Néhány lestvén szfJ - Timár atya ÜZenete

Új lapunkban szeretend köszöntelek benneteket
Merem remélJti, hogy többen emlékeztek még rám, Néhány hónap
hí.ián 6 évet töltöttem körötökben. Lelkipásztori és. e[11beri é\etem
ból az a 6 év a legküZdelmesebb, de a legszebb szakasz. A sok
küWelem és számtalan lelkip~ztori öröm hozzálok kov2CSOlt és eg:v
eletre homtok köt engem. Ezért érdekel a sorsotok, de illIokátok és
úkunokillok sorsa is. S mjndehhez vegyük hozzá az 6si mondás
igazságát: "A vér nem válik viz2.e." Nem is akarom, hogy vizzé
váljék!
A Harmas-Körös partján SQk szépet és jót tapasnalt2m nálatok
Az6l<l eltelt tucatnyi e.SZlendó nagyban segít, hogy elfogulatJan,
tehát titrgyilagos legyek.
Családlátogatások 1I1kalmával, vagy utcán, temetóben, belegaginál,
plébániai irodim folytatott beszélgetésekböl sokszor örömmel ál-

lapíthanam meg, hogy sok mélyhirü ember lakik Gyomac:ndrődön.

Legyen rá gondotok, hogy az ilyen emberek szaroa ne csökkenjen,
hanem inkább gyarapodjék:.
fl. 6 év alan és utána is rengeteg éktsorsba nyertem betekintést.
Melenget6 örömmel tapasztaltam a gyakori segítőkészségetjelentős

áldozatok árán is. Ez emh::ri kapcsolatokat mélyített és nemesített.
Ez a lelkület nem csappant, ha az Isten házának az ékességéről volt
szó. Dc jól vizsgáztatok ebból a "tantárgyból" akkor is, amikor 11

plébánia épülttet és környékét tetótöl-talpig, kivül-belűl felujílotta
tok. Minden - bármilyen irány.í - aldozaten aldjon meg az lsten
benneteket, "mind II két kezével".
Ne fáradjatok, ne lankadjato!<1
Szeretlek beWleteket, ezért az érem másik oldalára is fényt kell
villaÍJ.~om. Bizony láttam mást is:
Szú.UeblUséget, kícsinyességet, önzést, kískaliberiíséget. Nem
szeretitek szivböl az Alföldnek ezt az aJdott részét ahol laktok, ha
saját közös ügyeiteket nem karoljatok föl áldozatosan. Nem titko
lom, hogy mire gondolok. AKisréti GyógyszálIéért lelkesedni,
izzani kellene mindegyiteknek - kivétel nélkül. Adjatok lillát az
Istennek, hogy vannak emberek, akik a Gyógyszálló ügyét önzeUe
nül szolgálják és viszik előbbre. Bizzatok meg azokban, akik ezt az
ügyet kezükbe vettek. Meg van hoz:za az erkölcsi alap. Kell egész
séges bírálat. De a ronda és rosszindulatú kritika ölni tud. Egy
pohilr kristálytiszta VÍZbe elegendő belecsöppenteni egy csepp
pocsolyát, máris elveszti csiJlogását. Higyétek el Végre, hogy sokkal
több telik tőletek. Nemcsak más vidékról idejött Csemus Mihályok
tudnak nagyot tenni városukért. Nagykaliberü emberek teremnel<c
Gyomaendrőd földjén is! Szeressétek annyira helyesen örunagatokat
és Wlokáitokal, hogy ezt a páratlan lehetőséget nem engeditek
eisikkadni. S legyen ennyi önbizalom és szent önzés bennetek, hogy
ennek mcgvalósításál nem engeditek át a következő nemzedéknek
Minden perc halogatás fölmérhetetlen ve:meseg!
:Es még valamit. ROMmosan fogy Gyomaendrőd lakósaga. Nem az
elköltözésekre gondolok, hanem a gyermekgyilkosságolcra. Hát
kipusztítjuk önmagunkat?! Saját fajtánkal71 Láttatok már olyan
állatfajt, amelyik kiíItja önmagát? Csak az. ember tud ilyen mélyre
süllyedni I Sok egészséges fiatalasszony önző-gyilkos nyilatkozatát
hallottam már in Gyomaendrödön társalgás közepette és szégyell
tem, hogy magyar vagyok.
Mit szóljunk azokról az anyákról, akik nem bölcsőt ringaIIIaJ<,
hanem síri. ásnak? Akik élet helyett hala.!! hordoznak, akik az. em
bériseg viragbiJnbóit tördelik le, akik angyalarcú kis ártatJanokat
fojtogatnak. Mikor a temető nt'm a város szélén kezdödik, hanem a
csalildi szentélyben. Mikor ef;! pár nem megesküszik, hanem ösz
S2.Ceslcüs:zik egy harmadik, védtelen élet ellen, Mily rémes találko
zás lesz az, mikor ezek a világra nem engedett gyennekek ott a
másvilágon azt fogják mondani: Engem anyAm ölt meg' Úgy szeret
(em volna megJáIni Isten fényes napját. Úgy vágytam az anyai
csókral ts a halál mergél lehelte hom1okomra csók helyett .. Ki
csoda? Egy asszony, akit úgy neveztem volna - ha megszolettem
volna - hogy édesanyám. Adja Isten, hogy Gyomaendrőd utcáin
ilyen kegyetlen lények ne S'l.aladgá.ljanak
Gyakran elmélkedem - föleg édesanyám sújánál - Újházi Mikló
sunk sUivai Rllött:
Anyát teremt az Isten, s Ö lesz a védelem,
Melynek enyhén az élet virága megterem.
Ez ó: Islen e16re való gondja ránk
Isten szeretetéről bizonyosság jó anyánk.
ÁJdot1 legyen Plavec Timár Franciska keresztanyám emléke, aki
egészséges flatallányként iérjhez nlcgy az elsö világháboruban
megvakult Timár Péterhez. Nyolc vasgyúIó gyereket nevelt föl! S
mi félünk, az éhenhalástól. Sokkal jobban féljetek a csa..~ tejben
vajban fürösztött, elkényeztetett gyennekektöl!
Nagyon bizom bennetek. Isten akarata szerint való életigenIésetek
ben,igazi élniakarásotokban.
Sokszor gondol rátok és sokat imádkozik értetek az öregedő vacer
pap Timár atya

J
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S tú! hiten, és elven, felfogáson
ha tiszta és emberért való,
fenyők alatt szeretet honoljon,
s űzze el a nemtelent a jó.
Eget mérjen boldog htlaének
"Mostan kinyilt egy szép rózsavirág"
"Krisztus urunk áldott születésén"
Nyerj békét népünk, hazánk, nagyvilág!

Tímár Máté

Jézuska-várás a Körös partján

Lesepertek sokszáz is~ :)cskát
hol találsz jászlat Isten-gyermek?
Csudaballától Késelyűsig
Teret nyitottak kóbor szeleknek.
Tanyaromok, ledöntött keresztek.
Dű1őutakon sóhajok járnak.
Foglalj szívünkbe méltó szállást
Reménye kábult világnak!

Lelkemben it polyákhalmi
népiskola harangja bondul,
ahol havonta ministráltam,
s libabőrt kaptam latin szavaktól.
Nyoma sincs már s az a gyermek
hadirokkant, bús öreg ember,
de hazahozta Szibériából·
az a lúdbőrös Pater Noster.
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Kicsi Jézus, bolydult világunk
önmagát meglelni renyhe,
ha nem segíti bölcsességre· .
születésednek szent kegyelrn·e.
Túlsoká élt a szólam-silóD,
s erőszak ostora verte,
beIégyávu1t-ahogyan én is-,
bár szabad lehetne, ha merne!

Adj erőt hozzá Isten-gyennek,
a világban helyre találjunk,
s egyhitre jöjjön jó a jóval,
s gyengét gyámolítson a bátor,
és a nagyvilág kicsiny csücske,
Magyarország magára leljen:
Tanulja meg, csupán magyarul
lehet ember a magyar-ember!

A tartaIomból:
Onkonnányzati választások elé

2. old.
Gazdaság

3. old.
Évfordulók- hlrek

4. old.
Egyházi krónika

5. old.
. Kisgazda párt a választásokról

6. old.
Irodalmi oldal

7. old.
Helytörténet

8. old.
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Vaszkó András

A koalició (KDNP-MDF-Endrödi Gazdakör) jelöltjei:

támadásokon túl tudta tenni magát. Kapott megérdemelt
kritikát és abból tudott okulnI. Frankó Károly Igen nagy
megbecsülést tudott kivívni úgy a megyében, mint az
országos közigazgatási körökben. Tehát ml értelme volna
egy új kfsérletezésnek7 Tanuljunk az országos választá
sokbólI Ahol a lakosság úgy szavazott, hogy visszahozta
a múltat. Biztosan tudom, hogy ma már sokan mondJák
egyenlőremég magukban - , hogy Uram hová tévelyed
tünk7 VIgyázzi Nehogy fgy válassz. mert most még köz
vetlenebbül fog érinteni s négy évig kell enned amit
főztéll

Tehát arra kérünk tisztelt választópolgár, szavazz
a Jelenedre és Jövődre, ne pedig a múltadral Szavazz Dr.
Frankó Károlyra, aki már bizonyftottl
A koalfcló nevében

Klt v~zuDk polgármesternek?

Négy évvel ez előtt az első szabad választ:ással
megszűntek a parancsuralmi rendszer végrehajtó szervei.
az ún; tanácsok, amelyeket élOkőn a mindenható ta
nácselnökkel, senki sem választott, hanemegyszerűen a
mindenható párt jelölt kl. (Mert ugye senki nem gondol
Ja komolyan. hogy az el6re kitöltött cédulák urnába do
bálásával szavaztunk.) Négy évvel ez el6tt e szervek
helyére az önkormányzatok léptek. élükön a poJgármes-
terekkel. E. testületek már széles körű választás útján
jö'~ek létre. mert Itt már érvényesült a választ6polgárok
akarata.

Gyomaendrőd ls választott és megalakult az első

képviselőtestület. amely már mandátummaJ rendelke
zett. Megalakulásuk pillanatában még senki nem tudta,
hogy hogyan és merre tovább7 Polgármestert kellett
először ls választani a képvIselőtestületnek, ami Ids zök
kenOkkel bár. de megtörtént. Dr. Frankó Károlyt látta a
testUlet legalkalmasabbnak erre a posztra Mint a képvl
selők. úgy a megváfasztott polgármester is amatőrök

voltak az új közlgazgatásl munkában. Tehát megkezdő
dött a tanuló év. Megítélésem szerint az önkormányzati
törvények megJelenésével szakszerűen lendültek bele a
gyakorlatba. Munkájuk kJelégftó volt. vitákkal egybe
kapcsolva, amelyekb51 megszülettek a döntések, hol jók,
hol kevésbé Jók. És fgy a tanulási Idő elteltével profikká
váltak. Azzá vált polgármesterünk ls, aid a problémákat
merte vállalni. és meg ls tudott blrkóznl velük. E.gyen
súlyban tudta tartani a két városrészt. EI tudott hallgat
tatnl és slmftanl minden olyan hangoskodást, amely a
város megosztására Irányult. S6t volt bátorsága rámu
tatni, hogy minden Ilyen kezdeményezés a volt tanács
elnök kömyezetébé51lndult kl. HIbát Ő is követett el, de
azokat merte vállalni és nem keresett bunbakot, nem
hárftotta másra a felelősséget. Az új önkormányzat 40
millió forint adóssággal Indult, amit két év alatt kellett
visszaflzetnI. Ez nem volt egyszerű dolog, ezt kigazdál
kodn!, hogy minden szakterület mCíködőképes legyen.
További 20 milliót kellett a négy év alatt elfuserált toma
terembe befektetnI ahhoz, hogy emberi használatra al
kalmas legyen. Tudd meg tisztelt választó polgár. hogy
ezért az óriásI légycsapdáért senki nem vállalta a felelé5s
séget, még az épfttetl'S tanácselnök semI

llsztelt választó polgártársalm kJt válasszunk
polgármesternek? E.zt most neked kell eldönteni! Azt-e
aki tetteiért nem vállalta a felelősséget, azt-e aki tazzel~

vassal végrehajtotta a két település egyesftését és ma
azt mondja, hogy tévedett, aki azt üzeni szócsövén ke~

resztül, hogy csak gyomai képviselőt válasszanak él.
gyomai polgárok, nem pedig olyat, aki Gyomaendr&lért
akar dolgoznI! Sorolhatnám még a kampányban elhang
zott meggondolatlan és soviniszta megjegyzéseket,
amelyek arra engednek következtetn!. hogy a mega!üu~

ló úl képvlsel5testületben a szétválás lesz a főtéma, s
ezért majd érdeml munkát kevéssé tudnak végeznI.

Vagy pedig olyan polgármestert válasszunk, aki
egyformán fogja kezelnI és egyensúlyban tartani a két
városrészt. Aid szavahlhetó és megbfzható, akI mCíköd
tetnl tudta és tudja a várost a rendelkezésére áll6 szűköS

anyagi eUátottságával. Aki ej tudta vállaJnl a kritikát és le
tudta vonni a következtetéseket. A sokszor kapott durva

Polgármester:
Képviselők:

l.sz. vá1asztókörzet

2.sz. vá1asztókörzet:

3. sz. vá1asztókörzet:

4.sz. választókörzet:

5.sz. vá1asztókörzet:

6.sz. választ6körzet:

7. sz. vá1asztókörzet:
8. sz. választókörzet:

9.sz. vá1aszt6körzet:

10.sz. választ6körzet:

Dr. Frankó Károly
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Augusztus óta erről folynak a tárgyalások, amelyeket
lt.angos viták, csendes alkuk jellemeznek, de előreláthatólag csak a
jövő év elején köthető meg a paktum...
. Sokakban felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a paktum
tartalma? A kormány állitólag úgy igyekszik elkerülni a problémát,
hogy mintegy 20 oldalra tervezett szövegében néhány általános
bekezdés szól a bérezésről, az adózásról, járadékokról, munkaügyi
szabályokról, költségvetésről, pn'vatizációr61, a fekete gazdaság
megregulázásáról, gazdaság-politikai elképzelésekről. A következő

rész tartalmazna számadatokat S végül bizonyos garanciá"kat, me
lyekről azonban nem lehet tudni többet.

Az érintettek, vagyis mi, mindnyájan, jó ha tudjule kik
tilrgya1nak rólunk?

1988. őszén a Grósz kormány hozta létre kelet-Európa első 3
oldalú éidekegyeztetö fórumát, ahol a munkavállal6kat a szakszer
vezetek, a munkaadókat pedig az OKISZ, a Term. SZöv. Orsz.
Tanács, és a Magyar Gazdasági Kamara volt hivatva képviselni.

1990-ben az .Antall-kormány Érdekegyeztető Tanács
néven újította fel az intézményt és tagjai közé fogadta az új és régi
szervezeteket. Az érdekegyeztető Tanácsban 1991. óta minden
évben született megállapodás. .

Ha a Hom-kormány valóban átfogó társadalmi-gazdasági
megállapodást akar kötni, nem elég az érdekegyeztető tanács tagja
ival tárgyalni, hiszen ott az érdekek: nem teljes kÖfÜen vannak
képviselve. Nincsenek képviselve pl. a nyugdíjasok., a kisebbségek,
az önkormányzatok, vagy akár a politikai pártok.

. Egyenlőre úgy tünik, hogy a szocialista dominanciájú
kabmet könnyebben ért szót a "tökével", mint a "munkával"; A
mun.1caadói oldal elismeröen nyilatkozott a kormány gazdaságpoliti
kájáról, elfogadták az l 995-<is év néhány pi1lérszámát, pl. a küíke
reskedelmi mérleg hiány két milliárd dollár alá szorítását, a 6-8 0/0
os export növekedést, s azt, hogy a költségvetési hiány nem haladja
meg a nemzeti össztennék 5,5 o/o-át.

.A munkaadói és k~yzati egyetértés eredménye az is,
hogy a minimáladót eltörlik, az import vámokat emelik, a társasági
adót, - ha visszaforgatják a nyereséget a vállalkozásba, - 36o/o-r6l
18 %-ra csökkentik. illúziókat vesztve álltak viszont fel a tárgyaló
asztaltól a szakszervezetek képviselői, akik korábban szintén
támogatták a kormánykoalíció tervét a társadalmi-gazdasági meg
egyezésről. Vágó János az MSZOSZ elnöke egyik nyilatkozatában
elmondta, hogy : "vannak olyan hangok, - s ezek elég megalapo
zottnak tünnek, - melyek szerint a koalíció inkább az új polgárság
gal köt megállapodást és nem a társadalom egészével". Elfogadha
tatlannak ,tartja azt a szemléletet, hogy a KÖLTSÉGVETÉSI
EGYENSULy MEGTEREMTÉSt:NEK' úTJÁT CSAK AZ
ÁLLAMPOLGÁROK TERHEINEK NÖVELÉSÉBEN LÁTJA.
Szerinte a Pénzügyminisztérium egyetlen olyan intézkedéSt sem tud
felmutatni, amely a fekete munka felszámolására, a tb. járulék
adósság behajtására irányult. Jelentős véleménykülönbség van
továbbá a költségvetési szféra dolgozóit képviselő szakszervezetek
és a pénzügyi kormányzat között. MÍG A PÉNZÜGYMINISZTER
SZERINT CSÖKKENTENl KELL AZ ISKOLÁK, OSZTÁLYOK
sZÁMAT ÉS NÖVELNI A KOTELEZÖ óRASZÁMOT AZ
ÁGAZATI SZAK.SZERVEZETEK HALLANI 'SEM AKARNAK.
MINDERRŐL. A jövő évi új mtmkanélküliek száma, amely mint
e~ kétszázezerre becsült, jelentős részben várhatóan a költségve
tésI szférából (kutatás, oktatás, egészségtigy, stb.) kerÜlnek majd
ki. HORN GYULA AZT A KDELEN1ÉST TETTE HOGY
"AKÁR LESZ EGYEZSÉG, AKÁR NEM, A KORMÁNY
VÉGREHAJTJA A MODERNIZÁCIÓS PROGRAMOT." A szak
szervetek vezetői ezzel nem egészen értenek egyet. Érdekvédelmi
szervezetként próbálnak dülőre jutni a kormánnyal, néha még
sztrájkkal is fenyegetőznek.

Ma még tehát nyitott kérdés, hogy betartja-e a szocialista
liberális konnány az ígéretét, s megköti - és ha igen mikor? - a
szociális paktumot, vagy csak részm.egállapodásra futja az ígéreté
böl? Sok még a híja a mindhárom fél részére elfogadható megoldá
soknak, ezért is 1césik az őszre ígért társadalmi-gazdasági megálla-
podás. . '-'

Császárné Gyuricza Éva

Várfi András

~A.ZDA.SÁ
A falugazdász válaszol

Miért késik a társadalmi-gazdasági
megáUapodás?

Sokakat foglalkoztat a címben felvetett kérdés hiszen
mindkét kormán)'ZŐ párt kampányígérete volt a szélesköcl társa
dalmi-gazdasági megállapodás. Majd a kormányprogram egyik
központi témája lett a szociális paktum, amelyben a "társadalom" a
későbbi felemelkedés reményében áldását adta volna a köv~tkező
l-2 év életszinvonalának csökkentésére, a jóléti kiadások megirurtf-
tására. i

A mezei pocok az egérhez hasonló, 9-lO cm hosszúságú rágcsáló. A
szikes és futóhomok jellegü területek kivételével minden évben
szaporodik. Az idei esztendő, a hosszú forró nyár, majd a jelenlegi
kellemes és remélhetően sokáig tartó ősz igen kedvez a mezei
pocok szaporodásának.. Kiváló életteret biztosítanak, az elhagyott
területek, lucerna ilildek, árokpartok és a rétek, legelők. Erős mezei
pocok fertőzésről akkor beszélünk, ha a lakott járatok száma 100
m2-enként meghaladja a kettőt Ha 100 m2-enként 2 vagy ennél
több lakott lyukat találunk kártételi veszélyhelyzet alakult ki, és
ilyen helyzetben a iliidet használ6nak kötelessége a védekezést
elvégezni. Alkalmas készitmények: Thionex 50 WP 2;6-3,5 kglHa.
és a Tbiodan 35 Ee 3,0 - 3,5 l/Ha dózisban. Mindkét készltmény
megfelelő szakmai végzettséghez kötött. Szabadon vásárolható
irtószer a Redentin75, kiskertekben a lakott járatokba SZÓrva al
kalmazható, járatonként l dkg felhasználásával. Erős szántóföldi
fertőzés esetén 20 kglF..a mennyiséget kell egyenletesen elsz6rni.
Minden szer alkalmazása esetén a környezet és a vadvédelmi elő

írásokat be kell tartani.

A tritikálé az őszi búza és a rolS keresztezéséből előál..lított hibirid
növény, mely állandósult tulajdonságait megtartja. A b\lzÁtól
igénytelenebb, ezért gyenge talaj-adottságok mellett is termeszthe
tő. Magas 1,2-1,3 m-es szára miatt a Zöldtakarmányozásban jelen
tős. A szemfehéIje tartalma a búzáénál magasabb (14,5 %), ami
növeli takarmányértékét. A Iisztválasztékot bővítve kenyérkéSzitts
re is használják. A durumbúza az őszi b\lzÁtól eltérő búzafaj. Öszi
és tavaszi változata ismert. Nálunk föként az őszi tennesztése ter
~edt el. .Mostohább talajviszonyok mellett is megterem és mütrágya
Igénye lS csekélyebb. Termése 4,0-4,5 t/Ha. Speciálisan tojás nél
lcilli tészta készftésére alkalmas.

Erdek/ód6m. hogy a mezei pocok mekkora kárt tud okozni a veté
sekben, milyen készitményekkellehet ellene védekezni?

A ftJlddel kapc,sokiJban két kérdésem van. A részaránytulajdon
kimérése után mennyi .I«Jltséget lehet visszaigényelni? Földemet
unokámnak ajándélwztam. igmye/hetem-e akimérés költségét?

A két kérdés szorosan összefilgg. Aki kém: részaránytulajdonának
kimérését és vállalta, hogy a mezőgazdasági tennelésböl öt évig
nem vonja ki, valanúnt ugyanennyi ideig nem idegeníti el a részére
kiadott föld önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségeíre
költségtérítésben részesül. A költségtérítés mértéke a költség 50 %
a, de legfeljebb

5 ha-ig 1,800.- Ftlha
5-10 ha-ig 9,000.- Ftlha és 5 ha felett 1,200.- Ftlh.a
10 ba felett 15,000.- Ft és 10 ba felett 1,000.- Ftlha.

A költség-visszatérítést a falugazdásztól beszerezhető nyomtatvá
nyon lehet igényelni. Mellékelni kell a földhivatali határozatot a
tulajdonjog bejegyzéséröl, a költségről készitett számla másolatát és
500.- Fl értékü illetékbélyeget. Az ajándékozás elidegenítésnek
szám{t ezért a költség-visszatérítés nernjár.

Két á/ta/am még nem ismert növényr/fl szeretnék bővebb infomúJ
ciót kémi. Milyen hasznosftású a tn'tikólé és-a durum búza?
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Lapunk, mint tudja, INGYENES, de hogy az is maradhasson kérjük az Ön nagylelkű tá
mogatását e csekk felhasználásával. Bármilyen kis összegű támogatást is köszönettel el
fogadunk. Amennyiben 500,- Forint, vagy a feletti támogatásban részesít bennünket, úgy
egy éven át címére postán megküldjük lapunkat.

lffrfqrlrnJókI"..::::""J
XII. ll. 1966. december ll-én született Endrödön
Farkasinszki Attila előadóművész. A "Hogy melegedné~

nek az emberek" c. lemezét 1988-ban adták ki.
1924. december 11-én született Endrödön Márton Gábor
tanító, néprajzkutató.
XII. 16. 1932. december l6-án Gyulán született az
endrődi származású Zsornbok Tímár György iró. Mun
kásságát antológiák, rádiómüsorok és számos önálló
munka őrzi.

XII. 20. 1918. december 20-án Gyomán született
Mágori Varga Erzsébet, író, kritikus, színházi drama
turg. önálló művei: Diplomaták, Nyári délután.
XII. 21. 1934. december 21-én Endrődön született
Nagyné Gellai Ágnes geológus, a Földtani Intézet mun
katársa.
XII. 22. 1921. december 22-én született Kis Kováts
Viktória festőművész- 42 zsűrizett képe van. Képeit szá
mos helyen kiállitották.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Immáron hagyományossá vált, hogy a KDNP a három álta
lános iskolána1< karácsonyi Üllllepségeihez karácsonyfát
ajándékoz. Ebből az alkalomból kíván a KDNP tagsága és
vezetősége a tanári karoknak és a tanulóknak boldog kará~

csonyi ünnepeket.
>;: * *

Több éves szokás, hogy a KDNP tagjai felkeresik a szociális
otthonokban lakó idős polgártársaikat és szerény ajándékok
kal kivánnak Nekik boldog karácsonyt és még boldogabb új
évet.

***
December 17-én szombaton este 6 órakor a Déryné Művelő

dési ház könyvtár termében rendezi meg a KDNP hagyomá
nyos karácsonyi ÜDnepségét, melyre szeretettel várja tagságát
és családtagjait.

***
A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt válasz
tási tájékoztatót tart december 8-án csütörtökön este 6 órakor
a Déryné Művelődési Házban. Meghívott vendég: Pallag
László országgyűlési képviselő. Mindenkit szeretettel vár a
vezetőség

***

Ünnepélyes keretek között november lS-16-án adták át az 1. és 3. sz. általános iskolában a III. Gyomaendrődi Várostörténeti
Pályázat dijnyerteseinek jár6 jutalmakat.
.A diJ1ciosztási ünDepségen a díjakat Kovácsné Nagy Katalin a gyomai Szülőföldem Egyesület nevében, valarrúnt Vaszk6
András a Honísmereti Egyesület és a Kereszténydemokrata Néppárt nevében adták át
A pályázatot meghirdették és a pályadijakat felajánlották: Dr. Frankó Károly polgármester, Szülőföld Baráti Kör, Keresztény
demokrata Néppárt, Honísmereti Egyesület. A pályázatokat elbírálták: Róza Olga történelemtanár, Kovács Károly magyarta
nár, Kovácsné NagyKatalin tanítónő. A nyerteseknek gratulálunk!

A pályázat helyezettjei:

Hely: Név: Iskola: Téma: Pályadfj:

1. VéhaRita 3. sz. Ált. Isk. Archaikus imák, énekek. 2,800.- Ft.
2. Pelyva Anita 3. sz. Ált. Isk Endrődmúltja 2,600.- Ft
3. Róza Gabriella 1. sz. Ált. Isk. Kislexikon településünkről 2,300.- Ft
4. Molnár Zita 3. sz. Ált. Isk. Családunk élete a telepiUésen 2,100.- Ft
S. (Megosztott)

Rajz szakkör 1. sz. Ált. Isk. Református fejfák 1,800.- Ft
Molnár Péter 3. sz. Ált. Isk. Gyomaendrőd jövője 1.800.- Ft
Horváth Tünde Gimnázium Öseim foglalkozása 1,800.- Ft

6. Murányi László 3. sz. Ált. Isk. A Braun család Gyomára települése I,SOO.- Ft
7. Solymosi Edit 3. sz. Ált Isk.. Gyomaendrőd bírességei 1,300.- Ft
8. Kunildik6 1. sz. Ált. Isk. A Körös növény- és állatvilága 1,200.- Ft
9. Farkas ildikó l. sz. Ált. Isk.. Családfa + A Körös 1,000.- Ft
10. Weidmann Edit l. sz. Ált. Isk.. Gyomai régészeti ásatások 300.- Ft
ll. Polányi László l. sz. Ált. Isk. Kápolnák., keresztek, (rajzok) 300.- Ft
12. Szabó Diána l. sz. Ált. Isk.. Régi és új temetők 300.- Ft
13. Lidák Ágnes l. sz. Ált. Isk. Családtörténet 300.- Ft
14. Szabó Gabriella 1. sz. Ált. Isk. Családfa 300.- Ft
15. Kossuth úti óvodások Rajzok városunk épületeiről 800.- Ft
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November 27-én, advent 1. vasámapjával új egyházi
évet kezdtünk. Mg fis az advent?
A szó jelentése: iatin eredetü, 'jövet': a liturgiában
úrjövet.
Az egyházi év kezdeti szakasza Krisztus Urunk
kettős eljövetelére utal Az első: az Úr történeti eljö
vetele (megtestesillése és születése): ezt ünnepeljük
f-\arácsony!<of. A második az Or történelem-végi
eljövete!e. (eszkatológikus) újraeljövetele a világ
végén.
Karácsony elértt négy héttel kezdődik, tehát négy
vasárnapja van. Szokás a templomokban és a csa
ládi otthonokban ádventi koszorút készíteni. Ezen a·
fenyóKoszorún négy gyertyát hdyeznek el, minden
héten eggyel több-et gyújtanak meg.
Advent hétköznapjain sok helyen szokásban van a
hajna~i "Rorate" misék Elnevezése a régi latin
kezdőénekbó1 ered: Rorate coeli desuper = har
matozzalok egek felülrőL..

"Úgy gondoljuk sokszor, hogy mindazt, ami fontos az élet
ben, azt magunknak kell megtalálnunk és megszereznünk,
saját erőfeszítéseink és teljesítményeink révén; így az üdvös
séget is. Akkor viszont felmerül a kérdés: mi értelme van
így a várásnak, hogy várakozzunk valakire, aki valahonnan
jön hou.ánk? Csakhogy mégsincs egészen így_ Biztos, hogy
nekünk magunknak is kell törekednünk és akarnunk, de ez
nem minden, és nem is ez a döntő.

Milyen fontos és lényeges például, hogy az életben
hűséges jóbarátot találjunk. Nagy és értékes ajándék a
jóbarát. Vajon rajtam múlik egyedül, hogy sikerül szerez
nem? Nem, mert nem szerezhetem csak magam, nem vehe
tem, nem emelhetem le, hanem csak készséges figyelemmel
várhatom, hogy észrevegyem, mikor jön valaki, aki számom
ra jóbarát lehet. Neki azonban jönnie kell az emberi éleI
beláthatatlan területéről Így van ez a hitvestárssaJ is. A
másilmak jönnie kell előbb az ismeretlen vi \ágb61, az embe
rek megszámIálhatatlan sokaságából.

Az üdvösségünk is ilyen jövetelen alapul. A Megváltót,
aki üdvösségünket műveli, nem az emberek gondolták ki,
főleg pedig nem ők állították elő. lslen szabadságának titká
ból lépet! elő és jött hozzánk

Erről beszél advent, és évről évre emlékezünk jövetelére.
Advent lehát az az idő, amely arra figyelmeztet, hogy kér
dczzill( magunktól; tudok róia? Nyitva áll s7.ámára szívem, a
lelkem és az életem kapuja? I "

R. Guardini

URUNK
adj szemet nekünk, hogy lássunk,
adj szível, hogy szerethessünk, és
adj lelket, hogy kitartók legyünk.

Uram,
úgy kell nekem a te szemed, - adj élő hitet nekem.
Úgy kell nekem a tc szíved, - add, hogy társaimat minden
körülmén.y között szerelhessem.
Úgy kell nekem a Lelkem, add, hogy remélhessek önma
gamban. s remélhessek egyházadban,
hogy lanúságot tesz majd a világ előtt,

hogy a keresztényeket fólismerik
sugárzó, erős tekintetükről,

meleg szívükről

rendíthetetlen hitükről,

mely boldog reményük kiapadhatatlan forrásaiból fakad.

Urunk,
ez az imádság mindenkor időszerű.

De most, karácsony éije!én kérünk téged
örunagunkért és minden keresztény testvérünkért,
minden jóakaratú emberért,
mindenkiért, aki nyugtalan és aki keres.
Adj nekünk szemet,
hogy a Gyermekben fOlisrneljük Isten mosolyát.
Adj új szívet nekünk,
hogy befogadjuk őt, hogy megértsük üzenetét.
Végül adj erős, élő lelket, .
hogy elkísérhessük az Urat,
hogy nyomába
léphessünk minden nap.
az elkövetkezö év során, amely előttünk álL

Suenens biborus

Események:
- Jó ütemben halad a két telepillésrész között az
ökumenikus jeUegű egyháZR nskola építése, mely
szeptemberben nyitni szeretné kapuit; nemcsak a
katolikus, hanem a más vaUású, vagy épp kereszte
letlen gyerekek előtt.

- December 24-én szornbaton, szenteste, a kará
csonyi éjféli mise előtt a gyerekek pásztorjátékot
adnak elő.

- December 31-én szombaton este 5 órakor temp
lomunkbanév végi. HÁLAADÁS. ÉjféJkor harang
szóvai búcsúztatjuk az ó- és köszöntjük az új ével.

KEGYELEJIf\1ELJES, ÁLDOTT KARÁCSONYT
GYOMAENDRdD MINDEN LAKOSÁNAKJ

!vanyi László plébános
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ONKoRMÁNYZATIvÁLASZTÁS 1994.

Tisztelt Olvasóinl,-!

Helyreigazítás a lap okt6beri (első) szám 6. oldalán.

Helyreigazítás li lap novemberi. (második) szám 6. olchián

- tanyarombolás, kényszer-TSZ kolhoz mlntS,ra(kimElradt :> cilckb51)
- atrocitáwk (attrocitásol~helyett)
- életek kioltása (kifosztás~ helyett)
- nagy tehetségek (tehetsegesek helyett)

=

6. Kiss József
7. Iványi Imre
8 Dinya Lajos
9. Oszlács Pál
10. Hanyccz Mllrr.;it

Jelöltjeink a köri.Ctckben:

1. Tótka Sándor
2. Arn6tszky György
3. Béres József
4. Horváth Gáborné
5. Putnolci Balázs

- pontos elm : A Kisg!izdap1Í.rt
- .. Jó vonásaiban (vonat.'<ozásaiban helyett)
- ... az ing6töke túllGlpásainak megfékt:7....ése, 3 demokrotikus szabad-
ságjogok törvényes biztosítása ...(is benne volt a békési kcvetelés
ben)
- Eckhardt a pontos családi név.
- semmiféle magyar kormány nem mond.he"1.! le az orszig fuBgctien-
ségéröl. (Ez a telj es szöveg.)
- 1943-ban a párt m=orandumot nyújtott be a korrnányw.1<, de a
cenzúra miatt ez hivatalosan nem láthatott napvilágot, egyéb úton
azonban ismertté vált és kiílföldre is eljutott. (Így szól amondRt.)

A Keresztény Élet novernber 6. számáb::m megje
lent egy felhívás amit közreadunk. Jó lenne, ,ha
városunk is be tudna Kapcsolódni e nemes kez
deményezésbe, akár úgy hogy gyerel\.eket fogad,
akár úgy, hogy egyes vállalkozók busszal elhoznák
a gyermekeket Budapestre, hiszen szállítózszl~öz~

ben is nagy hiány van.
AKI TUD SEGÍTSEN! I':ÖSZÓNJÜl'-l
Íme a felhívás:
A karácsonyi Mt hétben újra a legszegényebb
gyerekeket hozzuk el, s mivel al~\.or nem keli ist-~o

lába járniuk, az ország minden részéböí várjui'. a
vendéglátó családo!,- jelentl\.ezését. Má.r most, hogy
előre tudjunk tervezni. Tavaly 250 gyermeket fo
gadtal\. volna a jelen!:1(ezők., de sajnos a szükséges
öt busz helyett csal\. kett6t tudtunk. bérelni. Ennek
l<öll$ége kb. SOO.OOO,-fi. A BeregsZász~5uda!)est

útvonalat kétszer kell megtenni. KérjüI\. minden jó
szándél,ú ember segítségét, akár pénzzel tud tá
mogatnL akár valahonnan tud ingyen buszt sze
rezni, vagy gyennel{ehet fogadni. Olyan gyerekek
ről van szó, akiknek a karácsonyfájára, ha ugyan
egyátalán lesz a szobában, még szaloncuKor sem
jut. A l\aIácsonyi gyerekek. valószínűleg december
20-án érkeznek és az új év első napjaiban indul
nak haza. Aki anyagilag segíteni tudja akci6nKát,
kérjük, hogy a. Szent Bernát Alapitvány számlájára.
juttassa el adományát: 546-002,4-49-5. OTP 1221
Budapest, Kossuth u. 32. AId ~dlg gyermek foga
dására vállalkozil~, acímemre írjon, időben értesl
tést kap. Mti vidékre viszi ZI gyermel{et sajnos fel
kelJ jönnie érte Buctapestre, a Budapest l"lűvelődé
si Központba. Váram leveleil\et a követY..ezö Cí
men: ATANYl LÁSZLÓ Tf\NAR 1119. Budanest,
Etele út 23. .. . .

Hanyecz Margit

A Független Kisgazda-, Földmunkás-- és Polgári Párt helyi szerve
zete is szeretne helyet kapni az Öiíkonnányzatban.

Mind :I tíz vála~ó kŐrzetben indul jelöltünk. Ha egy
adott körzetben más szerzi meg a szavazati többséget, a leadott
voksok nem vesznek el, hanem konpenzáci6s listára l<eIÜInek és a
kÖl7.etek delcgál~aira adott szavazatrnennyiségtöl fiiggöen pártlistá
ról is juthat be képviselő. Listán a jelöltek névsora: Hanyecz Mar
git. T6tka Sándor. Béres József, Dinya Lajos, Horváth Gáborné,
Oszlács Pál, Arn6tszky György.

Sok felől hangzik, hogy az önkormányzati mWlka p'cIrt~r

dekek.'1öl mentes. Cf;ak/10gy! P:rrlamentj pártok hoznak törvényaket
s ezek jórészt az önkormányzatokban csapódnak le. Az ország népe
néhány nagyvárosban, zöme kisebb településeken, vegyes összeté
telben él. Pl. foglalkozás, kor, nem, pártfelfogás, életkörülmény,
vallási, etnikai, szegény és gazdag megl<ülónböztetéssel, ezer for
mában, helyzetben. Az érdekképviselet tehát eleve nem lehet azo
nos. Az. is hiba lenne, ha pl. csak MSZP - SZDSZ által. delegált
képviselők lennének s csupán azok szemszügéből·SZ1lletnének
javaslatok, döntések egy önkormányzatban, ellenzéki pártok küldOt
tei pedig nem jutnának be, rálátásuk. sem lenne, milyen intézkedé
sek, rendeletek !<.i...1<nek javára, kárára fogalmaz6dn:mak meg egy
testületben.

Fontosnak tartjuk a válasrtókkal való szoros együttmükö
dést. Ne csak utólag tudja meg a Tisztelt Polgár, hogy fontos
ügyekben miről éshogyan döntött az ön..\::ormányzot. Tudniok kell a
Inkosoknak mit alór a város, törekszik-e pl. munIcahelyek létesíté
sére, mi a v&osrende>..ési te.rve, a költségek mire és hogyan oszla
nak meg, kiket és hogyan támogat, kiket mihez juttat, milyen költ
ségek!,el terheli stb. Legyen s-Léleskörü egyetértés döntések előtt,

ne vessék el a j6 ötletet, jogos kritiY.át,netán tiltakozást.
SZületnek újabb törvények, de nem lesz mindegy, hogy

azok megva16sítását majd hogyan és kik által vezényli a város.
Láttu..l<-éreztük, hogyan valósult meg a gyakorlatban pl. a nagyjelen
tösegű és sok embert érintő kárpótlási törvény. Eleve rossz volt, (ez
nem az FKGP képviselőinek agyában fogant), ráadásul a
törvényadta lehetőségeket nem az igllZi károsultak élvezték elsősor

ban, hanem azok, akik - g:!zdagok lévén - felvásárolták a jegyeket.
Az eredeti tulajdonosokjogos igénye ~érillta fold és erdő területét,
minőségét illetően. Törvényt lehet igazságosan, emberségesen
alkalmazni és lehet kijátszani. (Helyi intézésekben, ügyekben pl a
Független Kisgazdapárt nem kapott szerepet.)

Nem tudjuk milyen törvényeket hoznak a következő

években, de mi korrekt médon és becsülettelkivánnánk szolgálni a
lakosokat, s azokat f61eg akik sok munl<ával az élet nem napos,
hanem árnyékos Old.3lán élnek. Pártunk g6 éves történelme során
mindig nemes célokért l<:üzdött és küzd ma is - megszabadulva az
állcisgazdáktól. Célja a jómódú po)gú:l t.:lfs:lda1om megteremtése,
de nemcsak a parasztérdc:kelt3égi\ emb-erekkel, hanem az értelmi
séggel, a véllalkowk..kal, ügyes és korrclct ve>..-etőkkel, a ha.zajukat
szerető és védő egys:zaü emoamkkel. Akik KJS GAZDÁI ilZletük
nek, patikájuknak, tulajdonuknal'..., értékei.J..:nek. Fontos feladatnak
tartjuk a fiatalok jövőjét és erkölcsi nevclés(\t. Ennek jegyében
szeretnénk képviselők lenni.

Nem k~gtet o jövJ sok péhzzel, sem más jóval, a helyi
lehetőségeket, emtnJri., környezeti adottságokat azonban ki kell
aknázni. Nem minden csupán pénztől fugg. Allllnézetböl, emberkö
zelben éleseboon láifultók soí':Solr., megoldi..'Offi váró feladatok, mint
felülről, távolról. j6rr..óGbzm és róZ'klsoo szemtivegen át

l'ontosnnk wrtjllJC 11 rn(tsol±:-J való tartalmas együttmükö
dést, függetlenül milyen al. ili~ö poígáIT'.1r;ster, kt,Ípviselö nézete,
politikai hovatartoz.:'o<.'l., dc csal:: ha jé Üo"Yet szolg~l a tisztesség és
becsület jeg,yében, ö~zintc segíteni akaril~sal s nem csupán egy szűk

"elit" érdekében él lakosok többsége rovására. Ebben val6ban kell a
pártsemlegesség.

Kéxjük a Tisztelt Választót, szavazatával támogassa a
Független Kisgazdapárt jelöltjeit.

A helyi szerve-alt nevében:
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Az én legszebb kar'ácso yom.••

Karácsony

A szánkó hangtalan suhanással vágott.magának utat
a szalwdó hóesésben. A sű.rfm hulló hatalmas hópelyhek,
mL'1tútláthatatJan ftiggöny tal\:arták el e161ü,.1k a rejtőző nagy
világot de az a kicsi világ, atnit a sv'mkó jelentett, s mi a
rajtaü1ők, megtelt a várakozás gazdag örömével.

Karácsony volt 05 .üJj éd0sapámat hoztujc az állo
másról. ÖCSénl és én. édesanyámrnal már előbb leutaztunk
Pestfől a nagyni.amá~khoz a rigalyosi tanyára. Minden évben
így í.ört~nt ez, hiszen tcksapánkr~ ta.1állcoznia lcellett az
MgysJkivat a1'i a fenyőt és az ajánd6kokat osztogatta a
jógyero:r-ekek számára. Az-éri jött nundig csak Karácsony
délutánján.

Amilmr a tanyához értünk, nagymama leL1cendezve
futott eI6nk:
-Jaj, jaj gyenr::ekeim, megfagytatok ebben a kutya hidegben,
ugye? Gycri:e..k harnar! Itt vaD már az egész család, mindenki
{,Hok vár! ....

Az cg\Ssz c.alád: sot nagynéni, nagybácsi és a ti
Z.;Ilt1~g'Y ui1.oka, hl.rnarosan megtöltCitte az egész "HÁZAT".
A HAZ a sZ0bát jelentette a tanyaviIágban. A tomácrél a

·.pitll1:a kerültünk, ez volt a konyha, és kétf~iől a "lcisház" és
~ flnagylriz>1.

Hamaresilll csészékben gőzölgött a forró tea, hogy
fölmelegedjű.nk. Az\án núnket gyerekcket kitessékeltek a
~jsll.ú2lJa, ,§S nu tudtul: és elfogadt.'uk engedelmesen, hogy az
örömliL.\a most válik valóra. NekÜJll< azt nem szabad látni,
mikt;,r " J6z"ska felöítö7.tet1 a fát Hová hinne ak!:Of a megle
petés? Nagy, Mgy ízgalmu.'1.t."ban csak suttogni mertünk.

Azlárl megszóWt <! csengő. Az ajtó kitárult és mi
doj~gó szívvel· bánmltuk a csillogó csodát.

M' már tudom, hogj aki a szegénységből is ennyi
győnyörüségct i.üdott dÖv::I.r<Ízso.lní, az édesapám volt. F~nyes

eziisl és színes szálak, pici üveggömbők, [{evés1<:e cukorka,
aranyozott dió, alma diszítette a fenyőt, no meg a sok, sek
csiHá!~pomJbehintett vattacsomócs!.\a, ami az ágakon csü
csült Edesápa szerint ez·:;k égi h6peiyhecskék, a1<kor hul!ot- Iványi Má.lia

tak a fáfa, amikor az angyalkák a földre lehoztiJlc És mi
hittiík áilli:atos gyermeki lélekkel, és ezt a nagy boldogságot
gyönyölű énekekkel köszöntük meg a Jézuskának. a megtes- •
tesült Igének.

Mire a fenyőlombok alatt megbúvó csomagok is
gaz!iára tai;;Utak, nagyrnama már meg ~rlte!te az ~smut.'

Nagyt>apáalk egy sz~p nagy piros w!.át annyi felé szektelt;
ahánya., volttt<1k, hogy a C5aláá rrLÍlld1g egy m.arzAiol1 a sze
retetben, mint a kerek alma. Azutún aszcltg'Ji.i.luÖlcsIevest,
ettiink, majd diót, fokhagymát kaláccsal, v~gül f01TÓ mé22el
leölitőtt "ang'f31i csíkot". (má.~os m~téltet). Hiszen 6ji(§lig.
csak bőjtőset volt szabad enni. Az. asztal ahi. G2.ah'jt6ba,·
gaGűoamagvak, széna-szalma volt odal.cészítve, abba g'jüjWt-'
te n."gymarna a k...arácsonyi morzsál is, amit mi jó bőven

szétszórtunk, hogy másnap rnajd azzal ~te..sse az apró és rt'4:,"Y
jószágot, s így temlékeny~k és egészségesek lesznek egész'
esztendőben.

Vacsora. után a nagyok dióban t:ál1yá..?t:11<. Mi pedig.
csöndes duruzsoJással dédeJ.gettük a nekürdc jutott ajándéko- .
kat. A világát sem feküdiiiPJc volna le, hiszen mivel falu,:
város meSSLe volt, a lelkek t;;mploma nyílt meg, tele őszinte'

áhítattal, hogy befogadj::! az Igét az "é.iféli misén". .
A2. én fdlérhajú flagyapám kicsike ember volt, de a.

szentirással a kezében úgy megnőtt, mintha a Jóisten a te-·
nyerébe vette voJM, és magasra emelué a fuldön járó embe-·
rek fölé. rvüg beszélt neklink Jézusról, a Megsziiletcttről és a
Megfeszítettről, megnyíltak li faiak és mi úgy ércZl.'ük, J3.~1e-:

hem.ben vagyunk. A gyertyák lobog{,!K~, a lángok körül meg
iebbv'>Jlő mm1Y fénykarikák rrülld, mind azt hiJd~ték, eljött
hozzáP.k :meni1yböJ az angyal s ott térdelünk az Istengyermek.
elölt, kit irgahna közénk lehozott. Ez ','olt a tanyasi éjféli.
mise. S a jó Isten szeme bizonyosa..'1 örver:dezve pi.l'1ent meg a
leMjtott fejeken.

Akik a közelbenlak1:ak, lassan búcsúzJ(oaI.3.k. AI
csikor.gó hóban még sokáig ha!latszott lépteL.k ropc.g<isa, I

mnikof elmentek. :
Mi pedig, a.kik mal"adtun.k, voltunk még így is ele-:

gen, készülődtünk, hogy eltegyük lnagu..nl-w.t holnapra.. A;
nagyok ágyakba kerültek, mi pedig gyerekek behordtuk a I

pitafool a rutéshez bekészítcn szalm~1t, végig húztuk a ház
hoss:zc'1n, leteri1ettü1c lópokrócok.l<;:a.! és úgy elvJd:Dlíuk ma
gun1cat a dagadó dunyhák alatt, mint meg31'..nyi csivitelő kis;
madárfióka é1 puha fés?.ekbeo. Sokáig nyüzsögtünk még:
kipukkanó kuncogással, és én tudtanl, (;:z volt étetem leg-'
szebb karácsonya. .

~ is vo!t Soha t6bbt nem éltü..Lk meg hozzá hason-t
lót sem. Edesapám febwJ!ban fiatalon elment, ba.rnar követ
te öt nagyanyánk is és az eláIvu.lt karácsonyok áhítatos örö-o

. mét megcsendesítette a zsoJozsmává szelídillt fájd..::t!om, és a,
könnyes emlékezés.

No meg a háborúk, amilc feldúlták a nemzetek biké-I
jél. Az orswgok lassan csa...l.: újra épültek, de itt voltak a
hosszú évtizedek, amik következetes 3lmamun!...-:ával rombol-I
ták, sivár sivataggá szikkasztották a megiiresillő lelkeket.!
Gyerm~keink, un.okáink karácsonyát örömtelenné, szer~tet-I

lenné sz\i.rJrJtették a "fenyöünnepek".
Kicsike remtnyün.k volt ugyan, hogy újra áhítatI

lobogtat majd megin~ fiÚnden karácsonyi gyen.yilt, de fájda-:
lom, az alma újra rombol. S ha szálltst keresni a Szentcsa-'
ládmlk József ma bekúpogtatna él. bezámlt lelk;;;k. k«puinJ
bizony csak kevesen nyllnáJla1c meg b--;bocsátásukra.

Nincs hely többé bermüJc ::I hit örömének, Jézu~'
I

igéjének.

A templomba
Ho:;s:;.'Ú sorba
hlOulna.!:: az ifjak; vének,
Az én lcedves kis fa ltunban
Hálát ad.!l3k
A magass.íg Istenének.

Ady Endre

Mintha itt lenn
A nagy lsten
Szent kegyelme zúgna, szállna,
Az én ked.ves kis falumban
Mind.en 3zlvben
Csak szeretet lakik máma.

iVJ.Índen (;mber
Szeretettoel
Boml f"..>!ck~ i'1'.ltdkozni,
Az én kedves kis falurnba
A Mcssi~.s

Bolctog~\gct szokot/. hozni.

Hari".lIg cser.dul,
É~ iC;: Lt.~r!dül ~

McsS'.!:'l :'.song Gl hálo.6nek,
Az. en kc:dves ki;; blumban
KarícsJny~~or

M:lgfib szá.l1 minden lélek.

'-'< ~.
,"-'. \- '"

\.~?:'
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~littduyápUlhJUegbeesiilése e:lJ is

Novemberi 6z'3múnk megjelenésének idöpongában vált közismertté, hogy a fővárosi ellenzéki
pártol\: - az MDF, a IillNP, és a FIDESZ . a törvényhatósági választásokon Budapest főpolgár
me.steréill városunk 5zillöttét, Latorcai János volt mi1úsztert, a KDN'P alelnökét jelöltélc, az
MSZP kuldidült BanithEtelével és az SZDSZ-es Demszky G-á.borral szemben.

I 1I1ind:n:yájWJk közös nJJegbecsillése ez 8 fedezete az életút, melyet nagyra~sült "f'óldink" alig
Öt',r·~i1é';resenbefut.ott. Péld3.s szorga~.mü kisiparoo nagyapját "Köteles Miklós bácsiként" ismer
tél: Endrődön.Közel é\!tiZedig szibériai Gulág-lakó édesapjáérl még a helybéli· kommunístál-;: is
küzben júrtak Rákosi Mátyásruil, mivel üldöztetésük idején humaIÚzmusb61 jelesre vizsgázott a
8zonillme.n. S arr6l pedig Lato:rcai János személye a bizonyság, mit,. mennyit érhet az, dj a
n{;pk&~W-1-sa8ág idején, egyházi·iskolai éJ.·ettségivel műegyetemi felvételt nyert, sőt Európa-híní
nagyüzem :ü:ányitója lehetett, zlvei feladása nélkü4 megkoronázva később a miniszterséggel is:
j~ emberségünk vizsgája az, hogy teljes szívbó1, val1va és válla1va szurkoljunk néki. s nemes
m.egJn~rettd:éséheza <Jóisten segedelmét kéIjük

Tímár Máté

Régen volt, hogy is volt...
Részleteit: az erKlrődi Hisíolia Domusból.

(Eíözmény: Városunk: I. évf. I. sz.)

ÖRTÉNBEL tandó keresztet építse és igazgassa. Szűcs fe~enc,

Kovács - másképp Híves - Tamids utódjávéíl a
kondorosi pusztán állítandó keresztek felállítására köte
leztetnek, a Nepomuki Szt. János képét a lörvénybíró
Homok Ferenc és Binges János rokonságával állítsa és

".. :1 739-ben pestis febrlíártól novemberig, me!y kiölte a tartsa fenn."
8o!ll.1s és Mráz családot, úgy szintén Polyák Márton, 1767: A templomhoz új épületet és 1769-ben
'Hg lih;ly, Giricz György, Barna, 8ztanyík Mátyás, téglatomyot állítottak, e végre minden lakosra 10 ga-
Rup .sÓ György és SzujÓ Andráséból tőbbeket...A meg. rast vetettek ki.
l~ari:9f~at a iemetö keresztjéve! szemben, az un. Kapus_ 1770: elrendelve a fűzfák ültetése...
ha!or. tem ttét-c el. (Ez a temető a mai Templom zug- 1781: Barics Bálint plébános engedélyt kap
ban volt, az lehetett azelsö lemető kereszM mely a megáldani két új temetőt s ezek keresztjét ...ekkor nyílt
Hegedűs '(anya előtt állt, $Z un. kocsorheg~1j 'kereszt, meg tehát a szarvasvégi (régi, .most úgy mondjuk:
nyilván többsiörösenhelyreállílv8.) A!(ik. peciig vesz- öreg) és a gyomavégi temető. Idáig csak egy voit: a
iegztrbs volta1< kiűzvetanyájukra, azokat csak ott te- régi templom északi oldalán terült el a Körösnek Szar-
n1ették el, péi:Jáui a BOrlus család tagjait a Szarvas felé vas és Gyoma felé kanyaruló déli partjain.
esC! !-\örös rneilé:ü tanyájukon (Bonus-zug)." Érdekes bejegyiés 1783-ból: "..Nyida György

Aterrp!om tölténetét ott Ilagytuk abba, hogy Kolibár. görögöt pogánynak és tatárnak compeilálta
", .. "!"l54.:..folyton ki van téve a nyolc lépésre 'evő Kő. (szidta), 12 pálGája lészen (a büntetése)." Ez lehet
rös fOflg@lásána!t,ami a iako50k hibája, mert nem esetleg az Endrőd határában lévő görögállás földrajzi
sksr1.ak a2 uraság óf1aja szerint a folyó mellől távolabIr név magyarázata?
ra kőltözni. ..Paplak 2 szobával paticsból (sár és vesz- Az akkori szokásokra jellemző az alábbi be-
sz:é'fcl), rogyó féfben , most szándékoznélk újat építeni. jegyzés: "1795: Sulyko Mátyás vasárnapi dolgozásáért
í755: az új papla!< megnyittatik. Új iskola épüL" 12 pálcával büntetve. Fiatalok a húsvéti gyónás idején

17So-barl még szigOrú2il vették a káromkodást: táncoltak. Három legény húsvét másodnapján öntözni
",L\ot8 tHemtetté-ért büni€tés 3 máriás." járván megrészegedett, s misére nem m8nt, 10 pálcá-

1762: "Csejtei kisújszál!ási ura:mék árendálták val büntetve."
márciu51ói miFldszentig 300 forintér( A simai csárdát A falu történetében jelentős mozzanat volt:
pedig Hanyecz Györgyamellette lévő zuggal ...150 .....1798. november 6-án az új templom alapja letéte-
ior:ntért." tett." Tehát akkor kezdtek hozzá a mostani templom

Már abban az időben össze kellett fogni a i'alu. felépítésétlez. Ez a templom az előzötől .jóval
, II I-O. ~ jÁ' ' t t- . k 'k délebbre, a Köröstöl távolabbra került Ezzel természe-na,,: .. : Iv...; ... dwan a szen I\ereszte et, nem Ü:önben

:3 nepo::1ucern.!s Szt. János képének romladozásokat .tesen a falu központja is átrendeződött, az új la!\óépüle-
és efómésökeLa gondviselésr0 a következőképp vál- teket már délebbre, illetve délkeletre építették az em·
ialkozunk: a község (elöljáróság) a templom előtt és berek.
cintel'embsn helyeztetett keresztekre vigyázzon. Főbíró (A következő számban rolytatjuk.)
Katona István több atyafiaival él helység végén valót .
~~~~sí!se. Tímár Mihály és Má~yás a szállásokná'látlí- HornolUlé Nemeth Eszter

Vi~OSUNK Gyomaendrőd - Megjelenik havonta. Felelős kiadó: KDNP GyomaendrőcliSzervezete.
Felelős s7..erke~ltő: Csá.s:d1r Ferenc, 5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 15. Szerkesztők: Császárné Gymicza Éva,

Hcmokné NémeL'"! Eszter, Iványi Mári~ M2r1on Gábor, UngvöIgyi János, Vaszkó András, Vaszkó Irén,
Készillt a KDNP Központi Sokszorosítójában, 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 5.
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