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l)oldog tlJ Évet. GyomaendrődI

. A csend, a béke és szere
tet napjait éljük.

: Túl a választásokon, jól
,;~ esik a csend, a nyugalom.
::1

0~')

""',1 Kedves Olvasó! Ha teheti
.~.} ~étáljon ki a Körös-partral

Alljon meg pár percre az
öreg folyó partján és figyel
jen! Alszik a természet,

halkan csobog a víz, valahol faág reccsen,
öreg varjak repkednek károgva. Itt béke van.
Otthon zöldell a karácsonyfa, még esténként
meggyújtjuk a gyertyákat, száll a fenyő illata.
A karácsony hangulata feledhetetlen.
Néhány napja érkeztünk csak haza népi tán
cosainkkal és a város delegációjával Svédor
szágbóL Közel kétezer kilóméteren átszelve
láthattuk, hogyan készülődnek az emberek
Karácsonyra. Fájó szíwel tapaszta/hattuk,
mennyivel gazdagabb, rendezettebb, nyugod
tabb, békésebb részei is vannak a világnak.
Hozzájuk képest még szegények, csak tanu
lók vagyunk. Küszködünk, értelmetlenül
pusztítjuk magunkat. Ott nem sikk a dohány
zás, nem vedelik az alkoholt, hihetetlenül jó
a szociális ellátás. Örülnek az életnek, szere-
tik és tisztelik egymást. Szeretet és barátság
vett bennünket körül, jóleső érzés volt ma
gyarnak lenni, és csodálatos volt énekelni
távol hazánktól a Himnuszt.
,Azután egyszerre. csak hazaértünk. Kábulat
ból ébredtem. Eljött az önkormányzati válasz
tás. Két táborra szakadt a város. Az emberek

·a rossz idő ellenére is elmentek szavazni és
. döntöttek.

1995. Január
.C

Csodálatos érzés a győztesek oldalán, a
győztes táborban lenni. Köszönet érte min
denkinek. Hatalmas erkölcsi tőke gyűlt össze,
mely erőt ad, szeretetetet, megbecsülést su
gallva. Mit adhatok cserébe? Tisztességet,
igazságosságot! A szándékom az, hogy rész
rehajlás nélkül szolgáljam városunkat. Nehéz
évek következnek. Sok a városban a munka
nélküli, sok az elszegényedett ember. Segíte
nünk kell nekik, ez a mi feladatunk is. Ehhez
kell az összefogás, a szociális érzékenység,
az emberek iránti tisztelet.
Tiszteljük és szeressük egymást, hogy közös
jővőnk minél szebb, boldogabb legyen.
Ehhez kívánok mindannyiunknak sok sikert, jó
egészséget.

Boldog Új Évet, Gyomaendrőd!
Dr. Frankó Károly

polgármester

CJ(eáves O[vasóinkJ
Szer/éesztőségün/é minám mun/éatársa

ereáményeKf;engazáag; siK!-res/ 6ofáog új
esztenáőt kjván.

-------,
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December 17-én tartotta hagyomanyos kamcsony
estéjét a gyomaendrődi szervezet A családias össZejöve
telen több meghívott vendég is résrt vett VelOnk Onne
pelt Dr. Frankó Károly, az újonnan megválasztott polgár
mester is, aki fogadta a tagsag jókívansagait az elkövet~

kezendő négy évre. Ugyanakkor megköszOn~e a KDNP
t?mogélttlsát a válas~k alkalmából' :::~

Az Onnepség meghitt kis míísoITaI kezdődött:

Bevezetőként Tímár Sarolta, a Kner Imre Gimnázium
tanulója szavalatát hallották. Majd a 3. sz. Ált Iskola hitta··
nos tanulól kamcsonyl énekekkel keltettek· ~tatos han
,gulatotaz estében Következett a helyi cserkészcsapat,
akik elénekelve a cserkészindulót felváltva mondtak el a
cserkészek tfzparancsolatát VégezetOl Iványi Márla
mondta el erre az alkalomra írott versét a hallgatók nagy
tetszésére.

A mÍÍ50r után Vaszkó András elnök tekintett
vissza az elmúlt esztendőre, hangsúlyozván, hogy ez az
egyetlen párt a városban, amely benne él és mííködik a
társadalomban, de nemcsak résztvevoje, hanem kezde
ményezoje ls az eseményeknek.

Mi mindent tett a KDNP az elmúlt esztendóben?
kezdte megemlékeiését Vaszkó AilClrás elnök:

',Még a múlt év decemberében széles társadalm1
részvétellellétrehoztuk a Hittel a Holnap Ifjúságáért Ala
pítványt az épülo egyházi iskola támogatásara

. Ugyancsak az elmúlt karácsonyon a három ált
iskolának karácsonyfát ajandékoztunk. Ugyancsak e táj
ban fátogattuk meg a szociális otthonok lakóit és szerény
kis ajándékkal örvendeztettOk meg Oket és az ápolókat

- Az év februárjában nagyszabású farsangi bált
rendeztOnk és a tiszta jövedelmet az épülő egyházi iskola
céljaira adtuk. . '

.- Kezdeményezésünkre megalakult a Keresztény
Vállalkozók Kamarája,· akikkel már közösen rendeztük a
farsangi bált

- Ugyancsak februárban több mázsa ruhanemat
gyifjtöttOnk és küldtünk ki Kárpátaljára, úgyszintén a

"Nagyatádi Menekülttáborba.
. Májusban nagyszabású hangversenyt rendez

tünk az endrŐdi· templomban, amelyen szerepeltek a
Szarvasi Óvónó1<épző FÖIskola énekkara, a szarvasi szim
fonikus zenekaI;, valamint a Moldáviai ZenemiIvészeti
főiskola csOdálatos énekkara Az endrődi templomban
először hangzott fel a sz((nni nem akará taps. A bevételt
szintén~azépülőegyházi iskola támogatásara fordítottuk.

- Augusztus 201m zászl6szenteléssel egybekötött
ünnepséget rendeztünk, felelevenítvén a régi lovas és
fogatos felvonulásokat Az Qnnepség után Latorcal János,
a KDNP alelnöke tartott ünnepi beszédet

- Szeptemberben tankönyvgyujtést rendeztünk' a
kárpátaljqi magyar' iskolák számára Több mint hárome
zer tankönyvet adtunk át a Máltai Szeretetszolgálatnak.
- Szeptember végén újabb bált rendeztünk a Keresztény
Vállalkozói Kamarával együtt, ahol a tiszta jövedelmet a
Kisréti Gy6gyszá116ért Alapitvány javára fordítottuk.

- Hozzájárultunk a Honisrnereti Egyesület által
kiírt pályázat pályadíjaihoz 2.500,- forinttal

IC p R ( - Támogattuk az új cserkészcsapat táborozását
8,000.- forinttal

_ . Októberben meginditottuk saját újságunkat
"vAROSUNKw névvel, mely hivatott a keresztény és nem
zeti eszme ápolására és fenntartására

- Az év végén újabb ruhagy(ijtést rendeztOnk és
8 bála ruhanemiIt kOldtOnk ki Kárpátaljára

- Ez évben is meglátogattuk a szociális otthonok
lakóit és szerény ajándékalnkkal :<ivántunk nekik boldog
karácsonyt .

- lrjból karácsonyfával kedveskedtOnk a város
három általános iskolájának.
Mé~ folyt~thatnám - mondta Vaszkó András elnök, . de
csak izelít5r adtam aITÓl, hogy mennyire igaz : Pártunk a
társadalc=Z>61 jött és benne él , hiszen a társadalom min
den rétege képviseli magát tagjaink 5Oréban,ime tettek
ben dús évet zártunk! Igen jóleső érzéssel • de nem sip
pal-doblK:. AmIt tettemk és teszünk. az mind a' szívOnk
bOI jött és jön! Ezt folytatni akarjuk és kérjOk, hogy ebben
a nemes munkában minél· többen támogassanak ben
nünket, nem ~<ell ahhoz párttaggá válni, csak támogatóvá.
Összefogás nélkl1l runcs eredmény.
A jelenlévOk megemlékeztek az elhunyt KDNP tagokról
gyertyagy(Jjtással Majd a kamc50nyl énekeket a fiatalok
kal egyQtt énekelve kívántak egymásnak Boldog Kará
csonyt Még sokáig együtt maradtak, elfogyasztván
mindazt a jót és finomat, amit a "batyubanw hoztak. Azzal
váltak E'l egymást6~ hogy január 2.-án újra találkoznak az
év eiső taggyatésén

.;:, .

Az MSZP városi szervezete elnökének levele KDNP helyi szerveze·

te elnlfkéhez.-

Tisztelt Elnök úr
Túljutottunk az 1994. december 11-00 önkormányzati választáscr
kon. Mindannyiunk megelégedésére, közös munkánk eredménye
ként városunk polgármestere Dr. Frankó Károly régi polgármester
lett. A cél érdekében együtt dolgoztunk, félretéve pártjaink
(szervezeteink) között esetleges különbségeket, ellentéteket. A
másságot nc:m hangsúlyoztuk, hiszen két lényeges kérdésben teljes
volt közöttünk az azonosság: őszintén akartuk. a demokratikus
átalakulás folytatását és városunk egységének megóvását
Meggyőz6désem, hogy Gyomaendrőd város további fejlődése

valamennyiünk érdeke, és minden tevékenyked6 párt és szervezet

őszinte célja, ezért továbbra is közös feladatunk lesz választott

polgármesteriink és a választók bizalmáb61 demokratikusan létre
jött önkormányzat segítése.
Örömömre szolgál, hogy a polgármester megválasztása érdekében
önökkel együttmfficödhettünk és bízom be=e, hogy a jöv5ben is
lesznek kapcsolódási pontjaink.
A szocialista párt gyomaendrődi szervezete nevében őszinte k~

szönetemet fejezem ki Önnek és pártjának (szervezetének) • hogy
nem arra figyeltek, ami k:iilönböző és esetenként elválaszt bennün
ket, hanem arra, ami adott esetben közös érdekünk, a város közös

érdeke volt.
Önnek és megválasztott képvisel(fJ.knek jó egészséget, Kellemes
Karácsonyi Űnnepeketés Boldog Új Évetiávánok.
Tisztelettel
Gyomaendrőd, 1994. december 12.

Fekete Lászl::
MSZP városi szervezet elnöke.
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A falugazdász válaszol

Földternletemen erdtJt szeretnék telepfteni,· ezért kérdezem,
milyen engedélyeket kell beszereznem?
Az erdőtelepités egy olyan beruházás, melynek során nem erdő

művelési ágú területen erdőt hozunk létre. Bárki telepithet erdőt,

akinek alkalmas földterülcte van. A döntés meghozatalában nagy
gondossággal kell eljárni, mivel a ráfordításek csak hosszabb idő

után térülnek meg.
Az erdötelepítés megval6síthat6 állami támogatásb61 is, melyhez
pályázat útján lehet hozzájutni. Az erdőtelepités előtt erdőtelepi

tési tervet kell készíteni és azt az illetékes erdö-felügyelöséghez
kell benyújtani. A tervet erdómémök, vagy erdőtervezési iroda
készítheti. A tervkészítés során nagy gondossággal kell a fafajt
megválasztani. Támogatássai létesülő erdő esetén a támogatás
mértéke a fafajt61 és a termöhelytől függ. A támogatás kifízetése
több éven át a sikeresség arányában történik
A sikerességet az erdő-felügyelőség minősíti az évenkénti átvéte
lek alkalmávaL
Az erdötelepítés előtt mindenféleképpen fel kell keresni az illeté
kes erd6-felügyelöséget.

Milyen veszélyt jelentenek a gabonafutrinkák a mostani gyenge
kelésű hómentes vetésekre?
A gabonafutrinka a futóbogarak családjába tartozó, mintegy 14
16 mm. hosszúságú fekete bogár. Bogár formájában a gabonák
virágzása után a még·éretlen, puha szemek rágásával károsít. Fő
kártevő a lárva, mely áugusztus-szepternbertől megjelenik a
talajban, aknát készít és oda húzza le a gabona leveleit és a
levélerek közötti rész kirágásával jellegzetes "csócsárlást" végez.
A lárva szeptembertől áprilisig fejlődik és károsít.
Táplálkozása Mtakar6mentes, enyhe időben télen sem sZüneteL
Eredményesen, de költségesen védekezhetünk talajfertőtlerútés

sel. K9ra tavaszi védekezésre alkalmas készitmények aNomolt
]5 EC, a Dursban 4 E és több szervesfoszforsav- észter tartalmú
szer.

Várfi András

1JfrforoufókI".:::~l
1.6. 1914 január 6.-án született Gubucz Gáspár Hunyán.
Felesége: Binges Irén. A Hunyadi Tsz-ben volt könyve
16. Munkája· mellett összegyűjtött többezer Endr6dre
vonatkoz6tájszót, de gyújtött helyi jelleg<r szólásokat,
közmondások,aL,.is. Munkájának, a Parasztszótár cimet
adta. A gyD'jtés ké:Ziratb~n az.e-rl4f6di könyvtár tulajdo
nában van. Gubu.ezGáspár 1989 viII. 24.-én halt meg.

. I. 14. 1954 január 14.-én született Bella József fest6
ml1vész. Édesapja;-Bela Ferenc, édesanyja Hegedl1s Irén.
Érettségi után az",'.ENCI-ben dolgozott tíz évig, most
Kanton-ban egy dp6gyár igazgatója. A munkája mellett
folyamatosan fest, kiálh1ásai voltak: Karcagon és
Endr6dön.
~ 1881 január 29-én született Gyomán Pásztor János
világhírű szobrászml1vész. Az Ipaffill1vészeÜ F6iskolán
tanult, majd Párizsban a ]ulián akadémián . Később

évekig élt Hódmez6vásárhelyen. Szobrait számos közté
ren 6rzik, pl. a Parlament e16tt van a Rákóczi szobra, a
Margitszigeten a Tompa Mihály szobra van elhelyezve,

Martonvásáron a Beethoven-em1ékszobrát láthatjuk.
Ötven évvel eze16tt: 1945 január 7.-én halt meg.

Megalakuh
a KDNP Keresztényszodálls Műhelye

Örömmcl értesítjük a KDNP tagtársakat, hogy 1994
szeptember 30.-án mcgtartotta alakuló ülését a KDNP
Kcrcsztényszociális Mfihclye.
A kcreszténydemokrata-kcrcsztényszociális politika
biztositani kívánja az Igazságosságot, a Rendet, és Mérté
ket , a Méltóságot és Szabadságot minden magyar állam
polgár számára, hogy ezáltal egy valóságos demokrácia
jöhessen létre, amely nemcsak az államrendre, hanem
minden polgárára kiterjed, faji és etnikai megkülönböz
tetés nélkül.
A KDNP Kcresztényszociális Alkotómfihelyének legfőbb

célja a KDNP megújitása abban a tekintetben, hogy a
következő parlamenti képvisclő választásokon a párt
reprczentativitása jelentősenmegnövekedjék.
Táboraöa vár mindenkit, aki MagyarországoD a
kcresztényszociális eszmeiség szükségességét elfogadja
és azért szorgalmas munkával cselekedni kész.

A Polgármester úr levele a KDNP helyi szervezetéhez.

Kereszténydemokrata Néppárt
Gyomaendr6di Szervezete
Vaszkó András részére, Gyomaendr6d

Tisztelt Vaszkó Úr!

Köszönetemet fejezem ki Önnek és a Kereszténydemok
rata Néppárt valamennyi tagjának, hogy az önkormány
zati választások során támogattak. Köszönöm, hogy de
cember ll-én szavazatai kkal hozzáseg(tettek ahhoz,
hogy Gyomaendr6d város polgármestereként munkál
kodhassam.
Remélem, hogy az el következend6 négy év során 5zá
m(thatok a párt támogatására és megértésére.
Tudom azt, hogy az önkormányzatra nagyon nehéz négy
esztendő vár, azonban b(zom abban, hogya négy év
testületi munkája politikai csatározásoktól mentes lesz,
és a város egységének megtartása mellett Gyomaendr6d
igazi városiasodását fogja szolgálni lakosságunk megelé
gedésére.
Kérem, hogy köszönetemet tolmácsolja mindazoknak,
akik a kampány során"illetvea'választás kapcsán pol
gármesterré választás()m§rt,fáradoZtak.
Gyomaendrőd, 1994. december 16.

;,Öszinte köszönettel:
, Dr, Frankó Károly

polgármester

Köszönet
mindazokért az önzetlen adományokért,
amellyellehetővé tették, hogy lapunk to
vábbra is ingyenesen az olvasók rendelke
zésére állhasson.
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Köszönöm a beszélgetést, . kívánok
Neked további üzleti sikereket..

". ',: ~

MarsiJáposné

Mik a terveid az elkövetkezendőidO
ben?
§z~remél11 befejezni a gyomai
telephely;k.ialakíl:ását. Itt még
egy, új épület ad majd helyet ci
pőboltnak, bőr és cipókellék
üzletnek, további. műhelyeknek,
raktáraknak és irodának. Külső

leg úgy fog kinézni, hogy váro
sunk kellemes színfolga legyen.
A technikai, műszald és szervezé
si feltételek bizlOsításával, egyre
jobb minőségű termékek el6állí
tásával, az export piacok bőVÍté

sével nagyobb részesedést, még
jobb megélhetést szeretnék biz
tosítani mind magam és család
tagjaim, mind munkatársaim
számára.
Eddig is volt elképzelésem feszített
munkatemp6d terheiről, hiszen min
ket sok éves barátság fűz össze, de a
most hallottak tudatában még tisz
tábban látom, hogy munkád a teljesí
tőképesség maximális igénybevételével
a folytonos anyagi Jelelosség súlyával
nehezedik rád. Ennek ellenére, ha
városunkért áldozatot kell vállalni,
ajt6d és "pénztárcád" nyitva áll s ezt
magam is többször tapasztalhattam.
Anyagi tárrwgatással segftetted a
Múzeumbarátok Köre. kiállításának
megnyitását, s társrendezők voltunk
kit j6tékonysági esten is, melynek
tiszta broétele kit alapitványt gyara
Pított, ezek egyikében Te alapító, én
kurat6riumi tag· vagyok, míg a má
sikban mindketten kurátorok va
gyunk. HOgyO/'12 jut még erre is ener
giád?
Szeretem szűkebb hazámat, szü
lőföldemet, s bár időm valóban
rendkívüli mértékben behatárolt,
a j6 cél érdekében településünk
szebbé, jobbá tételéért még eb
ből is áldozok lehetőségszerint, s
anyagi forrásaimb61 is merúek,
ha kell.

Hány embert foglalkoztatsz?
Saját vállalkozásomban kb. 130-at
ebbó1 mintegy 50-et munkanél
külikém vettem fel munkát és
megélhetést biztosírva. ezzel szá
mukra; de a kapcsol6d6, bér
munkát végző üzemeket is be
számítva hozzávetőlegesen két
háromszáz embert foglalkozra
tok.

Gyomaendrődön kívül is van telephe
iyed?
Igen. Dévaványán lérrehoztam
egy tűződét és még egyet működ
letünk Kammon a TURUL
CONTAKT Kft-t egy vállalkozó
társammal közösen. Ezeknek az
üzemeknek a központi telephely
felsőrész eHátottságát kell biztosí
taniuk.

. A TURUL CIPŐ gyomaendrődi ·vi
szonylatban nagyüzemmé nőtte ki
magát, hol van atelephelyed?
Hosszú ideig sok széi5zórt apró·
telephel)'Ü,nk volt, de így a mun-·
ka, a gyártás összehangolása egy
re nehezebbé vált. A megfelelő

minőségű és mennyiségű termék
előállítása szükségessé tette az
egy telephelyre történő centrali
zálásL Ez végül is a Gyomai Kötő

ipari Szövetkezet megvásárlásával
vált leheffiégessé. AJ épület
komplexrull felújításával és kor
szerfisítésévei európai színvonalú·
üzemet alakftottam ki.
Ez bizonyára 6riási befektetést igé
nyelt, milyen forrásokat tudtál erre
igénybe venni?
Japán start hitelbó1 10 milli6
forintot, munkahelyteremtő be
ruházási hitelbö1 hárommilli6
hatszázezer fOrin[ot, saját erőből

mintegy húszmilli6 forintnyi
tőkét kellen beruháznom.

kereskedó1c útján törtém. Azon- .. Hol juthatunk hozzá tennékeidhez?
: : ban a temlelési kapacitásurit ' , Elvileg az ország minden részé

növekedése szükségessé tette ben kaphat6k a TIJRUL CIPÓ
nagykereskedelmi vállalatok felé . vágy BIO TIJRUL márkanevű

történő nyí tás t is. Ezen túlmenő- termékek. lu Gyomaendr6dön a
en exportálunk termékeket főleg fő út181 sz. alatti üzIetünkben.

. a volt szo\jet köztársaságokba .
valamint Szlovákiába de gyártunk
bérmunkában lábbeliket Olasz
országnak is.

Kedves Pista, mi
kor kezdted válr
lalkozásodat ?

1B\emuta~~{ dmmeR új SOlrOíZa
~iOt ~iJváJmUlmk mdiwmm :aJZz2J al

cé1l1a1l~ !hogy 12 hÓlffi~pO~ ~~ at

O/~!"f(]>S 12 JeJJes vállaBkOíZÓját
lhemlif14'JssuI{~ Reméljill(;~ .iblogy
ke~e~ényezésünk mme~yeri

aJZ ö!!J)öII{ ~etszését. I:-{éIíem·lfo
gadjffilil> ér:&ddőd1ésseE e· rrova
ltu!ill~h2lJl] me~eneJl]ő "bemuaaa-

. ki()~óJka~. "

gj(Mril/u/úJ~ ..
Hl1JWya istván vállalkozót, a

TURUL CIPÓ
lUlajdonosál:.

Főállásban

l 986-ban egy
Tsz ipari ágaza
(ának bedolgo
zójakén t váilal
{aIn m un kát,

majd átalány-elszámolásos rész
legkém üzemeltem. 1990-t61
egyéni váBalk.oz6kén[ a Turul
Cipő márkanéven gyártom és
forgalmazom tennékeimet.

Mi késztetett arra, hogy addigi hivOr
tásodat feladva vállalkozásTa szánd
el magad?
Valóban egy elegáns, vagy elimek
nevezhe(ő szakközépiskolai [aná
li pályát cseréltem fel egy bizony-

. raJan "maszek" sorsra és kenyér
re,. de cipőipari mérnök lévén
éreztem magamban annyi ambí
ciÓl, hogy magam és családom,
valamint munkatársaim új ter
mék dőáBíi:ásával és énékesítésé-

··vel esélyt lássak egy magasabb
élet5zínvonalat ígérő megélhe
tésre.

lvli/yen termékeket állítsz elő és azokat
hul értékesíted ?

... Nő! és gyennekcipőkeca. mil.l
(icnkori divatirányzatnak és per
sié szezorm@.!c megfelelően. Az
értékesítés kezdetben főleg kis-
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BÚÉKI
Hangzik el úton-útfélen a jókívánság ezekben a napokban, és
találkozunk vele képeslapokon, hirdetésekben.
Nagy várakozással váIjuk évről-évre az új évet, hátha hoz
valamij6t...
Sokan új tervekkel állnak elő: leszoknak a dohányzásr61,
italr61, káromkodásr61. .. átalakítják saját (kis) gazdaságukat,
megváltoztatnak valamit szokásukon, életvitelükön...
Az új évböl néhány nap eltelik, és általában minden a régi...
Mindenki előtt világos, hogy gazdaságilag és politikailag is
nagyon nehéz év előtt állunk. Próbáljunk tenni valamit! Az
egyre jobban ránk nehezedő terhekkel nem sok mindent
kezdhetünk. Ha azonban egymás számára nem keseritjük
meg az életet, hanem türelmesebbek:, udvariasabbak:, megér
tőbbek, toleránsak vagyunk, és egymást segítjük, mégis picit
elviselhetőbbé tehetjük egymás és a magunk számára is a
nehézségeket. 'Ezért fontos, hogy az újévi pr6bálkozásainkba
ne fáradjuk bele, hanem kitartóan küzdjünk. BÚÉK! Ezt
keresztény módon így mondjuk:
B Bízd
Ú Újra
É Életedet
K. Krisztusra! így könnyebben fog menni.

Köszöntjük Gyomaendrőd város új vezetőségét: Dr. Frankó
Károly polgármestert, és az \Íj Képviselőtestületet.

Az elmúlt hetekben sokall mondták: Győztünk.! Igen,
győztünk - mindannyian. Győztek a bejutott képviselOk: és
táboruk. de erkölcsileg azok is győztesek. akik: (talán csak:
néhány szavazat híján) nem jutottak: be. Győztesek. mert a
köz javára felkínálták munkájukat, szolgálataikat, és vállal
ták a megmérettetést.
Köszönjük: a leköszönő Testület munkáját, akik: sok nehéz
ségek közepette is tették a dolgukat. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik: most vállalták a megmérettetést.
Az új Testülett61 pedig azt kérjük, hogy becsületesen, a köz
javára a legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint végezzék
a munkáju.1{at. Ha nem a széthúzást, hanem az egységet
szolgálják, az már fél siker munkálkodásukban.
Isten áldása kísérje életüket, munkájukat!

Gyulay E.ndre Szeged-Csanádi megyéspüspök úr
ünnepl J6kívánságal:
':1!z ünnep {özefeáté:lJe{{érem a $etfefzemt(j!f~1 dúfJa meg
az wfiázmwe papjaitI liiveitl dúfJa meg a!J!fere{~tl szüfet.
{I.->f: és fJto~ató~tl dfája meg és fíaúrwzza ef istent. {eggefméve!
miJufa.n~iu{at. 'J{f;m {ÖnfijjfL az életI sofiasem vo{t R.97/J'Ufi és
ma sem azl a fíitne{ megvaf[dsa és a fíJt szerf1tti élet. Leg!fen ez
az ünnep szeretet:ün{sugdrzásá~ bőséges 5ZÓ1'ásána(a nap
jaI fwgg mbufen szív fefmdegeájéf.:. és dúfJa az ő Istenét! 'Éppen
szeretetan{fénge feggen az apostofi lesz{ÖZI~ a.mJn. {eresz~
apostofRpávaI utat {észitii.nk az emberefJzek 1(rlsztusfioz és
1(rlsztusna{ az embere{fiez. Ifyen érmef;.{ef és g01UÚJfato{{af
fijvdno{ papjafntJul{ bőséges {eggdmetl ftziK...at és fefRj. erőt

éIetüX:.rel munMtqal vafamin.t !tlaz 6oúfogságot eggfidzTTTe!J!fém
mJnáen líi:vőjére!"

- December 31-én szombaton este 5 órakor temp
lomunkban év végi HÁLAADÁS. Éjfélkor harang
szóval búcsúztatjuk az ó- és köszöntjük az új évet

Iványi Lászl6
plébános

Áldott Karácsonyt, Boldog Új Évet I

Karácsony táján az először Közel kétezer év·~ - a bet
lehemi mezőn lévő pásztorokhoz - szóló angyali i1ze
netteI kívánok mindenkinek áldott Karácsonyt és bol
dog Új Esztendőt:

,,Ne féljetek, mert íme mrdetek néktek nagy örötr..et,
me1y az egész népnek öröme lészen:
Mert született néktek ma a Megváltá, aki az Úr

Krisztus,
a Dávid városában." (Lukács 2,10-11 Károli

fordítás)
Ez lehet napjainkban is az emberiség jövöjének re·
ménytorrása. Ennek az üzenetnek az elfogadása teheti
• a karácsonyi ajándékoktól függetlenül és azokkal
együtt is- teljessé és maradandóvá az ünnep örömét.
Ez veheti el félelmeinket az új esztendőre várva és
nézve is.
Hisz a Megváltó eljött! Elhozta azt a hatalmat és erőt,

amely az Ó SZERETETÉBEN mutatkozott meg, s ez
ma is azoké akik hittel befogadják öt.
Ez a Krisztusban megismert töltse be az otthonokat és
szíveket.

* * *
:J~áSZIe/e1i ll/hll/mM II Ni(h711á1u~Irn;j/:

~ber 24-én volt - z1 :sz~tén- 5 órzmor z1 K~

'orm~ 1"emplomblm z1 ~tl(li ltZ1Fil~n~.

m~lyen z1 gyerm~lu:1t :szolgtlltZ1h ~ adtt1k ejts z1 kZ1I'Íl
csonyi történetet. f~lcl\~eti h~tltm'fQ:z6áó1 füg
getlenül mindenhit 3Z~1 hfvhmI\. 1t:z Unnep
mindItét nZ1pjmt ünn~pi i~tenti:szreld'd\ voJmk z1

6yüleIu::zeti :Jlt1l1tePem\xm.
Rz é év utoJ:iÓ DZ1pján. december 31.-én~ l) ón!
kor z1 6yül~Itezeti :JmZ1N:remben óévi i~utelet.
ó'jévi iMentiszteletünk peclig 1-én l~.

* * *
A Nyugdíjasklub ünnepi vacsoráján voltunk

December lS-én este 6 órai kezdettel a Katona József
Ml1velődésiHázban - már hagyományosnak mondhat6
- összejövetelét tartották nyugdíjasaink. Évi milködé
sükről megemlékezve Karácsonyt és Szilvesztert is
ünnepelnek ilyenkor.
Kedves meghívásuknak örömmel tettünk eleget fele
ségemmel. Nagyszeril élmény volt együtt tölteni az
estét velük. Megható és felemelővolt az a milsor, amit
az önkéntes kultúrcsoportjuk adott színvonalas elő

adásban. Énekek, szavalatok, mosolyra fakaszt6 derűs
jelenetek ragadták magukkal a jelenlévőket. Erejüket,
korukat meghazudto16 fáradozással, lelkesedéssel, ál
dozatvállalással készítik ezeket az alkalmakat évrOl
évre. Példát mutatnak arra, hogyan lehet önfeledten
szórakozni, örvendezni, jól érezni magukat. Köszönjük
a szép estét s kívánjuk, hogy még sokszor legyünk és
maradjunk így együtt éveken át.

Sipos Tas Töhötöm
református lelkipásztor
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1994. december 22-én megtartotta alakuló ülé
sét az újonnan választott önkorrilányzat.

Az alakuló ülésen megválasztották az alpolgármes
tert és a szakbizottságok vezetőit.

Arany János mintegy hatvanezer gyémántdarabkával: te
remtette meg örökkéval6eágát. S ez a kincs jórészt él6'
eleven, ha Bhop-os fogamzásgátl6kkal nem irtj ul<. Annyira,

hogy m(g a londoniaknak szinte ~z6tár szükségeltetik

5hakee;peare ofvasásához, mi maiként élvezhetjük az alig

nemzedél<nyivef ifjabb BalaBsi Bállntot. odafigyeléese[ élvez
hető a Mária-siralom ~ él8 emberek használják a Tihanyi

Apátl:;ág alaplt6levelében Bzerepl8 szolganeveket. S a c6án
g6 vére/nk mondhatni a Halotti-beezéd zamatával h6dolnak
a Napbaö!tözött Boldogasezonynak, Csl1<Bomly6n, pünkösdi
búcsLÚáráskor, odafenn a Salvator-kápolnánál.

Kedves Anyanyelv-testvéreiml
Gyémántjaink ügyében (gy teszen tanúbizonyságot Ady

Endre ls, az Ismeretlen Korvin-k6dex margójára c(mlf, 1905
ben, a Figyel6"ben meaJelent Erdély-hitLí szerelmi vallomásá

ban: "5hakespeare ~zületésének esztendejében Itt (r drámát

Karádl PáL.." "Jtt siratja az els8 magyar kultúrember, Szenci
Molnár Albert, hogy 8 magyar, de Mm (enne máe egy vflágért
sem..."

Arr61 is keVé6 Bz61ás esik a keresztény C3gyetemes
ség c(mszava alatt, hogy Káldi György jezsuita páter blblla

fordftá~ának dolgában az (r6nak is nyelvterem6'en óriás
Pázmány Péter bfl7oroe a zsoltáros Bethlen Gábor ká/omls

ta fejedelemre kacsintott s az menten a tarsolyába nyúlott,

hogy a jez~ujta szenúrás magyarlt6 javára, tudván, nem
ceak gyémánt, haza is a nyelv, közös haza, s a legnagyobb

haza, mert nem íBmer határokat.
Dráqa Anyanyelv-testvéreiml

A ceeppje ugyan vallhat a tenger felól, mégeem
maga a tenger, nékem js a nyelvem mögé kell tehát szám(fz
nöm további mondand6 szándéka imat.

S búcsúzásul: Úgy áldjon, gyámol(tl:;on, segedelmez
zen mindnyájunkat az örökkéval6 lsten, ahogy őrizzük, ápol

juk, csiszolgatjuk, műveljük gyémántos közös kincsünket.

anyanyelvünket. mellyei mindenkivel egyenrangúak, m(g nélküle

csupán janicsárok, a szolgáknak szolqár lehetünk.

Megtartó kincsünk, anyanyelvünk, adj hitet, 8rizz

meg és maradj velünk.
í(már Máté

••• *•• *.**.* ••••••• * •• **** •• *.*
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Dr. Kovács Béla
Dr. Szendrei Éva
Dr. Valach Béla
Várfi András
Hangya Lajosné
.R. Nagy János
Katona Lajos

II: ÓJ ö"xIlumIlláDJUI

alpolgármester:
ügyrendi bizottság:
városfejlesztési bizottság:
mezőgazdasági bizottság:
szoc. egészségügyi bizottság
kulturális bizottság:
pénzügyi bizottság:

Kedves anyanyelv-teBtvérelml

"Meg ne ~rtsona dicBéret. édes-fiam. te ugyan ígenval6st

megc6[Bzolgattad a sz6lásbé!í kárbunkuluskövedetl" Áldott

emlékCí. regényh86 Éde6apám fogadta ekképpen a j6részt
börtönben ei ceruza-papfroB hQáva/ fejben "meg(rt" 1'168 regé
royemet, a Majoros Ádám kr6nlkáját. S ennél églglabdáz6bb
mtl"tatást btz:on~ sohasem-fB kaptam eddlgval6, laseacskán

a három~nee.v~d 6vBzázad felé billen8 életemben. Azt példá

~6zga"tta ugyanlB ezZel Atyám, aki petr6leumlámpáB-

_bany.?kemencéB tanyai világunkban nemcsak imádságos

_~hftatta[ olvaBta Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, M6ricz
,lBIgmond, kée6b~cek6n Szabó Pál ée Tamáel Áron mLíveit.

-_ hanem felolvaBta a komázáBra öBBzeeereglett, résziben

- (ráBtudatlan Bzomszédságnak fs, hogy amikor megBzületünk.
kinek-kinek a J6iBten egy-egy gyémántkaviceot rejt el a nyel

- ve alá, koldusképpen i<:l királyi útravalóként. S a többi már az

-il[etó' anyja-majmaszemélyes ügye-dolga-felelőssége.

Csiszolhatja, népballadás diadémmá, hétkrajcár-ára

örőkkéval6sággá, ábeli sarkcsillaggá: "Azért vagyunk a vilá

gon, hogy va!ahoi otthon legyünk benne/" De nyálasan is a

f:Jgához kocogtathatJa, úgy, hogy zörejjé hitványul tó1e a dal

Hitvallásommá is lett ez a gyémántOf:; párhuzam,
hiszen éla-buddogáeom rendjén, személyemt6l és (rásaimt6!
függetlenül, eokan reámondták a meghltel8 áment. A Bzékely
népkölté~zet, Szab6 Dez~8 látóhatárt teUesM felsz6Iftá~a:

"...szeressétek aZ: emberi lélek legcsodálatosabb, legmeg

mond6bb muzsIkáját: az éde~ magyar nyelvet. Mert a ma

gyar para~ztés a magyar nyelv a mi földi örökkévaI6~águnk."

A halálra menendő Radn6ti Mikl6~ ugyan vall é~ vállal, alig

hetekkel égbekiáltó márt(rom~ága előtt: "Nem tudhatom,

hogy má~nak e tájék mit jelent, nékem ~züI6nazám ..." s éle
tátel verte reá a pec~étet, az anyanyelvét fs megszentelve
ezált<;l, mely e18-cc ma is, itten is h6dolunk.

. Kedves Anyanyelv-teBtvérelml
. A ~ok kic~i gyémántkavic~ocska mindegyüttesen

közös kincsünk, mellyel bizony a magyari közö~ség felelősei

nem !11indenkor. elvárható reáfigyelmezéssel gazdálkodnak.
M(gerre-felé .sántikáltattam a szibériai reumámat, annyi

hot-dog-ot,~hop-ot, mifenét olvashattam kirakati

"eur6paíságunk" bizonyságaként, hogy ennél c~upán a tö

megtájékoztatási halUakendek, a rádi6, a tele.m:i6, sajtó
nyilvánossága köziajándékoztöbbet. Pedig itten I~ érvénye

sülhetne az Eur6pai qazdasági Közö~~égre val6 kacsíntga

tás, hiBzen példának okáért franciaországban tételesen
büntetik a nyilvános nyelvrombolást. S az öeszeve'téBen· ne
botránkozzék meg senki, hiszen mi \(:; "nagyhatalom", nyelvi

nagyhatalom vagyunkl

Szabó T Attila, a kolozsvári nyelvapostol közeleBt

'1í,i1í6sra becsülte a sz6kincsünk, nyelvi fordulataink, tájnyelvi

r;,egnyi!atkozá&aink számát. az angol többszörösére, s hogy

ez mekkora vagyon, mércéje lehet, hogy a nyelvfejedelem,

Vallomá5 az anyanyelvr61
(Elhangzott BudapeBum. a Kosztolányi Dezs8 Művel8dési

- > Házban 1994. november 12.-én, a Magyar Nyelv Hete alkal-
máb6l.) -
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Thomas Hardy beszéli el, hogy gyennekkorának kará
csonyesiéin egy öreg ember lábához telepedett le társaival, s
az öreg a zsarátnok fényében a jászolról mesélt, aszalmáról,
a ba.rrn.oicról, és éjfé~ körül mindig azt mondta: "Most mind
odatérdepelt. " A térdeplő jószágok képében van valami
rendkívül szuggesztív erő - a földöntúli sugárzás az állatokig
elhato! -, olyan;nyira, hogy a kép a felnőtt Hardyt is elkíséri, s
évtizedekkel később Rudy Wiebe kanadai író ezt a CÍmet adja
egyile karácsonyi elbeszélésének: " Most mind odatérdepelt. "

Gyermeld<orunk képei ekkora erővei sugároznak, ha kell
át az óceánon. De ha nem tengerentúlra jut az ember, csak a
zajos-füstös toronyházas Budapestig, akkor is folyvást kísérik
az elsőnek látott képek, mint engem Endrőd házai, vagy
másokat nyilván Gyoma házai, s nincs messze az idő, hogy
egy-két nemzedék már a városias Gyom.aendröd képeire fog
emiékez...>U.

Amire én emlékszem, az elsősorbanaz emberi szívélyes
ség. A segíteni a!(arás, jóban-rosszbaII. A gyanah'Vás néUcül
sarlág táruló házkapuk, ldnálások, a szegénysor spontán
önérzete, a szorgalommal szerzett jólét, a munka, a szakérte
lem, a kemény, szívós és konok élet a jól felfogott boldogu
lásért. A megcsalatott és folyton feltámadó reménykedés. Én
ezt Endrődön tanultáin, az én családom is ilyen volt. F-álás
vagyok a sorsnak, hogy itt születtem, hogy egy darabig élhet
tem itt.

Kemény ütések értek azóta, sokfelől. GondolatbarI sok
szor a szülőházamba menekülök. Engem ott sohasem bántot
tak. Radnóti Miklósnak a bohok térdepeltek a lábához,
Thomas Hardynak a barmok. Én úgy érzem, az endrődi

házak azé11 húzódnalc össze, hogy áhitatu...l~kal befogadják az
embert, akit öt sebbel, vagy csa...l,; egyetlen sebbel vérez meg
az idő, de aki ilyenkor, év vége táján, megtorpan egy kicsit,
és gyertyát gyújt, és lehajlik, a föld felé, a házak felé, a má
sik ember felé. " És mind odatérdepelt. "

Erre gondolok, amikor boldog új esztendőt ldvánok
endrődi és gyomai barátainknak, ismerősölmek, ismeretle
neknek, a városodó Gyomaendrődnek, a Városunk című lap
olvas6inak, 1995 küszöbén, és meg-próbálom néha fölemelni
a fejemet, és megpróbálok annak a régi zsarátnoknak a fé
nyében fölfelé, fölfelé is nézni.

Gergely Ágnes

Iványi Mária:

§2e~02ny, szp.gé!lY Új<!szaemUí....

Úgy akart kilopakodni 1994 utolsó

p2rceiből, hogy senki ne vegye észre. Már,

már sikerült is,· mikor valaki hirtelen meg

ragadta a gallérját.

Hohó, Öregúr! Hová olyan sietősen?

Hiszen még el sem búcsúztattuk!

Nem tartok rá igényt. - Felelte ő mor

cosan - Egyébl,ént is kicsoda Ön, hogy így

feltartóztat?

Újságíró vagyok, néhány kérdést sze

retnék feltenni, mielőtt megtépázott önérze

tébe végleg beleburkolózna.

Nincs mit mond2nom! Amik történtek,

megtörténtek. Ne próbálja rám hárítani a

saját felel6sségüketl Pilátussal mondom, én

mosom kezeimet.

- De hiszen még emlékszem, úgy jött

hozzánk az elmúlt Szilveszterkor, mint a

i<ánaán küldötte. Iszákja tömve látszott

minden földi jóval, örvendetes ígéretekkel.

5 most úgy távozik, hogy semmit nem

váltott ezekből valóra. Elfelejtette talán,

mennyi reménységgel, hittel és lelkesedés

sel köszöntöttük?

. Nos kedves fiacskám! - Ugye megen

geded nekem, vén öreg esztendőnek, hogy

így szöl ítsalak - Nos kedves fiacskám,

felejteni nem az esztendők sajátossága,

hanem az embereké. Az esztendők mindig

hozzák, amit várnak tőlük, de hogy mi

kerül a serpenyőbe ...

. A serpenyőbe?

- No igen, a mérleg serpenyőjébe. Ezt

fiacskám, mindig ti döntitek el.

... Rosszul döntöttünk volna?

- Itéld meg magad! A jobb oldali ser

penybben az én szándékaim voltak. A

baloldaliban a ti válaszotok. Én kínáltam

nektek a megújulást, a haladást, ti a meg...

torpanást választottátok. Megmutattam

nektek a jövendőt, ti a múltat akartátok.

Megindítottam a fejlődést, ti megálljt pa

rancsoltatok és visszafelé léptetek. Voltak

hivő-hittel, sokszínű felelősséggel gondol

kodóitok, nektek kelendőbb volt, aki akkor

is igent biccent, ha lelke mélyén nemet

kiáltana. Nyitottam nektek iskolákat, ahol a

szeretet és jóság bontogatná szirmait a

gyerekek lelkében, és nem az "akaroko,

hanem a "szeretném" eszménye virágozna

a Kereszt fényében. Ti sátrakat állítottatok,

hogy árnyékot vessetek a rátok is sugárzó

fényre. Láttam fiatalok százait elmélyült,

tiszta áhítatban, amint ez a fény, amitől ti

féltek, beragyogta a találkozóikat. Ti ezt is

száműztétek, és helyettük megalkottátok a

Diákszigetet. Nos az én serpeny6m így hát

megüresült, a tiétek pedig súlyosan elnehe

zült.

A riporter válaszolni akart, de hirtelen

hatalmas durranás hallatszott. Mi volt ez?

kérdezte ijedten.

... Semmi fiam, csak pezsgőt bontottak.

Megérkezett az Újesztend6.

... Hurrá' - lelkendezett a fiatalember 

Látja kedves Óesztendő, ez aztán igen!

Milyen délceg és sokat ígérő! - kiáltotta - s

rohant , hogy kérdéseket tegyen fel az

Újévnek.

Az óesztendő mintha megfiatalodott volna .

Utánafutott a riporternek, és örvendezve

mondta: - Várj csak fiacskám! Most látom

csak, hogy itt maradt még a serpenyőm

alján a Hit, Remény és Szeretet. Add át,

kérlek, az Újesztendőnek ! Hátha gazda...

gabb lesz tőle! S talán a világ isi

... Ugyan, öregem! - intett vissza türel

metlenül az újság(ró - Kit érdekelnek ma

már ezek az elavult fogalmak? Tegye csak

vissza az iszákjába! Nekünk egy tudomá

nyosan megalapozott, szociálisan érzékeny

, liberális társadalmat kell megformálnunk.

Az érzelmeket fel kell váltania a raciona

lizmusnak. Világos? Ne tartson fel ilyen

gyerekségekkel !

Az óesztendő pillanatok alatt össze

roskadt. Elszürkült ábrázatára kiült a mér

hetetlen fájdalom. Szánakozva nézte az

újévet, amint dagadó önérzettel fogadta az

ujjongó ünneplést és iszákja tele volt üres

ígéretekkel.

- Szegény, szegény Újesztendő! .

sóhajtotta elhalóan ... Hiába lesz hát a te

vergődésed is. Ha a világnak nem kell már

a Hit, Remény és Szeretet, akkor soha nem

lesz megértés, törődő figyelem és békesség,

anélkül üres a te tarsolyod is. Szegény,

szegény Újesztendő! Szegény, szegény

emberiség, mikor jössz rá végre, hogy

zsákutcában botorkálsz!

S az óesztendő roskatag léptekkel eltűnt a

szétpukkanó petárdák sűrűsödő ködében.
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Régen volt, hogy is volt...
Részle·te:~ az endrődi Historia Domusból.

(Előzmény: Városunl,: I. évf. 3. sz.)

Az . clábbi fejezetekbó1 megtudhatjuk, me!ye!< il

legrégebbi keresztjeink
1803: " Mikó MMyás a gyomavégi temető keresztjének
fenntartására hagyott 30 forintot, Dinya János a (régi)
sZaJvdsvégit~mető keresztjére 31 forintot, Szügyi Albert
özvegYE pedig eddig a kondorosi úti fa Iuvégi (füzfásgát)
keresztjére 35 forintot."
1804: A mostani templom felszentelésére 1804. november
5.-én került sor. Néhány adat az elkészültéhez:
Anyagat vásároltak:

143 mázsa vasat
836 szál fenyőt

1252 öl fát
2582 db száldeszkát
3356 köböl meszet
70000 z5indetyszeget
182000 vasszeget
1613150 db téglát

Adományol< voltal<: A Harruckem család adománya (Békés
megye ?:kkori tu!ajdonosaiJ

18.433 forint
18.050 forint, melyet a községháza adott
3.702 forint, melyet a lakosság adoti
1.82.6 forint egyházi bevétel volt

A templommal egyidejú1eg épűlt a plébánia és még két
épület: "a paplal< egészen a község költségén épült. A temp
lom és a paplak felépítése következtében a harangozó és a
kántort lakást is ki I<e!let helyezni a régi templom mellől az
un. Templom-zugból. A !<ántorházot közvetlenül a községhá
zél mellett emeltél<. Ennek első szobáját szentelrék fel lócákl<al
leá nyi~l<o!ának."
1B06: ''Elkészült a toronyóra"
1807: "Az '.Íj helységháza (községháza, tanácsháza, jelenleg
kirendeltség} épült: Ekl,épp nemcsak az egyház, hanem a
község is vegképp kivonult él Templom-zugból. Épül a temp-
lom előtti kereszt. u .

1808; "Egerben I<észűlt Szent Péter és Pál kőszobra és a
templomhomlckzat vakabJakaiba helyeztetett."
1816: "Kereszt 5óshalmon a ... a felállító halászok gondoz
zák..."
Kereszt a Nagy utca végén a gyomai úton. ÁllItotta és fenn
tartja d község..
A lemplomnak öt harangja van: 18 mázsi1s, 8 mazsas, 4
mázsás. í ,38 mázsás és egy 48 fontos. A lelkek száma:
4563.
1818: "Május 17.-én Szentháromság napján ünnepelte a
község a fennállásának 100. évfordu[óját..."
Endrőd ekkor állott 654 házból, vala benne 4873 lélek, kik
közül 11 O gö~ög nihi: .Minden szerdára piacot kértek az
urcságtóL Csepcsányi csütörtöki napra engedélyezte."

1819; "Kalmár Mihály, aki több éven keresztül bírója volt a
falunak, végrendeletileg szegény-alapot hagyott a szülőfalujá

ra."
"Légyen a szegénységben a nyomorúságban sínylődő ember
társaimé 42.85 forint"
1822: "A gyomavégi temető megnagyobbíttatott"
1823: "A Templom-zugban a régi temető helyén kereszt
állítva."
182ó: A településre került Lábos János plébános. 184ü-ig
volt a falu papja, róla nevezték el a lábas utcát.
1829: "A fonól<ál< betiltattak." (Vajon miért!)
1831; "A gyomai katolikus temetóoen egy nagy kereszt
állíttatott."
1831; "Lélekszám: 6500, ebből Qyomán 115." Ez évben dúlt
az első kolerajárvány augusztus 15-tó1 október 3-ig. legjob
ban augusztus 21 és szeptember 5 között, mikor a napi halá
lozásol< legnagyobb száma 14, a legl<isebb 8 volt. A halottak
egész évi száma: 492."
1832: .liziczai Anna hagyományoz a szegénya!aphoz 600
forintot mellyel a Ka!már-alap 6127 forintra emelkedett." (a
kamatokkal együtt)
1835:" Pesten egy márványl<eresztelő készittetík" (Vajon
hányunkdt kereszte/ték már meg fölötte?)

1841: "A templom belső udvarának parkosítása." ITebát a
templomudvar fái 150 éveseK!)
1843: 'Karácsony ünnepén ülték meg arany mennyegzőjü

ket: Hunya István és Fülöp Ilona, Farkas Imre és Papp An
na, Dinya János és Szujó Juszti.
(A következő számunkban folytatjuk.)

Homo!<né Németh Eszter

vÁROSUNK Gyomaendrőd - Megjelenik havonta. Felelős kiadó: KDNP Gyomaendrődi Szervezete.
Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 15. Szerkesztők: Császámé Gyuricza Éva,

Homolcné Németh Eszter, Iványi Mária, Márton Gábor, Ungvölgyi János, Vaszkó András, Vaszkó Irén.
Kész'':':: a KDNP Központi Sokszorosítójában, 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 5.
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Új köntösben

"Én nem azért adok, mert van,
nekem azért van, mert adok. "

Olvasóink bizonyára kevesen tudják, hogy Numa
Pompiliusrómai király (Kr.e. 717) csatolta az addig 10
hónapos év végéhez a januariust és februariust. Így lett
az év 12 hónapos. A február mindig is rejtegetett sok
meglepetést, szomorúságot és vigságot. Ki tudná felso
rolni azt a sok esemenyt, amit e hónap hordozott az
idők folyamán? Ízelítőül néhányról emlékezzünk meg
az elmúlt századokból: 1699. februárban rendelte el
1. Lipót császár a magyar végvárak lerombolását,
1711. február 20-án Rákóczy örökre elhagyta szeretett
hazáját. Vidámabb és ígéretesebb eseményeket is őriz e
hónap: 1812. február 21-én megnyílt a budai Rondel
lában az cillandó Magyar Színház, _847. febr. 6-án a
Kisfaludy Társaság nagydíját kapta meg Arany János a
Toldiért, 1831. febr. 14-én tartotta első ülését a Ma
gyar Tudományos Társaság. (a Magyar Tudományos
Akadémia elődje)

Na és február a vidámság a farsangi mulatságok hava,
a régiek böjtelőnek is nevezték ezt a hónapot.

Tegyük félre az eseménynaptárt, hisz annak felsorolá
sára e lap sem lenne elegendő. A február'a mi szer
kesztőségünk életében is hozott "meglepetést." Új
köntösbe öltözött lapunk. Bizonyára minden olvasó
nak feltűnik, hogy "nyomdai eljárással" és két szín
nyomással készült. Példányszámunk elérte az ezret.

Köszönet ezért míndazoknak, akik kérésünkre siettek
kisebb-nagyobb adományokkal támogatni lapunkat.
Bizony, most már elárulhatjuk, hogy sokkal nagyobb
volt bennünk a bátorság, mint a komoly megfontolt
számításokra alapozott tervezés.

Ingyenes újság Gyomaendrődön?.. ,

Köszönet a lelkes biztatásért, a sok kedv~s jók'vánság
ért! E lap hasábjain nem tudjuk felsorolni mindazok'
nevét akik adományokkal, jó szóval, bíztatással re
ményt csepegtettek sZÍvünkbe. Köszönet a 100 forin
tokért, és az ezresekért is! Honnan érkeztek támogatá
sok? Budapestről, Debrecenből, Szegedről, Békéscsa
báról, Gyuláról, Kecskemétről, Székesfehérvárról,
Piliscsabáról, Solymárról, Gödöllőről, Szarvasról,
Hunyáról és természetesen szeretett kis városunkból,
Gyomaendrődről. És most már, kedves Olvasó, büsz
kén olvashatja lapunk első oldalára vésett címünket:
VÁRoSUNK Gyomaendrőd. Mert, ha ilyen összefo
gásra képes a jó ügy érdekében ez a város, akkor még
nagy dolgokra is jut erejéből!

KéIjük, továbbra is olvassák figyelemmel tudósításain
kat} híreinket, beszámolóinkat, évfordulós megemléke
zéseinket, egyházi rovatunkat, az irodalmi oldalt és
nem utolsósorban helytörténeti sorozatunkat, mert
ahogy a nagy magyar erdélyi író Sütő András mondot
ta volt"Mindannyian múltunkból jövünk, . Jégtörő
Mátyások módjára, sok változásban, az elégtétel: igazi
r:.i'!oltunk elnyerése felé."

Császár Ferenc

A tarlalomból:
Döntő fordulat

2. old.
Évfordulók

Kisgazdapárt a történelem tükrében III.
3. old.

Gazdaság
4. old.

Katolikus krónika
5. old.

Irodalmi oldal
6. old.

Bemutatjuk Lizák Istvánné vállalkozót
7. old.

Helytörténet
8. old.
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Döntö fordulat
Részvénytársaság alakul Gyomaendrődön

A r· sréti Gyógyszállóért Alapítvány kuratóriuma
január 6-án tartotta ülését, me yen D . Gellai Imre a
kuratórium intéző bizottságának elnöke beszámolt
az alapítvány elmúlt év· eredmé yéról, sikere ól
és kudarcokról. Mint is~eretes a múlt év januárjá
ban áthelyezte Budapesten lévő székhelyét az ala
pítvány Gyomaendr"dre. Itt helyezte el pénzét is az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetben. Elké
szült a "gazdaságossági számítás" a eruházás meg
tériliésére és a várható eredményességre az elkö
vetkezendő10 évben. Az év kró ·kájához tartozik,
hogy június folyamán egújult a kuratórium, és az
addig fóleg budapestieket gyomaendrődiekkelvál
totta fel az alapítókkal kibővítettkuratórium. Ekkor
választottak új elnököt Császár Ferencet, aki addig
a titkári teendóKet látta el. Alelnökké Dr. Valach
Bélat választották. Kibővült a kuratórium két új
taggal: Szöllősi Istvánné és Dr. Latorcai János or
szággyúlési képviselóKkel. Az elmúlt évben további
földterületeket vásárolt az alapítvány, s így már
rendelkezünk a szükséges össz s terület 99%-val,
7,1 hektárra!. A meg nem valósult tervek közé sorol
ta Dr. Gellai Imre, hogy nem jöhetett létre a MOL
Rt-vel a kutak megvásárlására vonatkozó egyezség
és nem kerűlhetett sor a föld erületnek üdülőöve

zetté minősítésére.

Császár Ferenc elnök a következő napirend szerint
beszámolt az alapítvány vagyoni (pénzügy") helyze
téról. Tájékoztatta a kurátorokat, hogy az alapítvány
17,3 millió fo ·nt nem pénzbeli vagyonnal és 2,7
millió forini: készpénzzel rendelkezik. Az alapít-

vány vagyona tehát 20 millió forint. Az elmúlt év
sorá.J.""l 821.123 Ft bevétel volt, mely lakossági és vál
lalati támogatásból, ingyenes juttatásból és nem
utolsó sorban bankkamatokból keletkezett.

A beszámolók után került sor az ülés legfontosabb
részére: a részvénytársaság megalapításának megvi
tatására. Alaposan körüljárva, megvitatva minden.
kérdést a kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta határozatát: részvény
társaságot alapít KÖRÖS TERMÁL HOTEL ET.
néven. A tervek szerint február IS-ével kerül sor a
részvények jegyzésének megkezdésére, !imely ápri
lis IS-ig tart. Elérkezett az idő tehát, hogy az alapít
vány kilépjen SZql< kereteibó1 és megvalósíthassa
alapító okiratába foglaltakat, amely így szólt:
"Gyomaendrőd lakosainak jobb munkaellátottsága
előmozdítása, szociális helyzetének javítása, az ál
tal, hogy kezdeményezi a Kisrét zugban 2

nagylaposi hévíz felhasználásval gyógyszálló létesí
tését. Az alapítvány célja tehát, hogy megteremtse
mindazokat a feltételeket, amelyek gyógyszálló lé
tesítéséhez szükségese . Mindezeken túl a megépí
tendő gyógyszállónak anyagi és erkölcsi támogatá
sa. Az alapítvány cé ja továbbá, hogy Békés megye e
körzetében előmozdítsa a gyógyidegenforgalmi tu
rizmust és a lakosság magas színvonalú egészség
ügyi ellátását.1f

Hosszú még az út amely előttünk áll, de €i. lakosság
összefogásával, elszánt akarattal legyőzhetjük aka
dályainkat.

Gyomaen~őd város lakói! Tisztelt olvasóin d
Kezünkben a jövonk!

Igaz, vannak akik· nemes szándéka
inkat kicsúfolva, elhintve a bizal
matlanságot, még rágalmazástól
sem visszariadva, a sajtó hasábjait is
felhasználva igyekeznek kárt okoz
ni nekünk (ha már segíteni nem
tudnak és nem akarnak). Felelni
erre nem fogunk, de hogy is mond
ta Arany János híressé vált költe
ményében:

"Ha egy úri lócs1szárral
Találkoztam, s bevert sárral:
Nem pöröltem,
Fél reálltam, letöröltem."

Császár Ferenc



1995. február VfÍROSOtlK

lIfrfaraulok l:::,::,,]
II. 3. 1890 fe~ruár 3-án Gyomán született Kner Imre nyom
dász, könyvmúvész , aki a gyomai nyomdát a szakmai igényes

.ség megkövetelésévei világhíressé tette. Könyvmúvészeti jellegű

könyveket is írt. 1944 tavaszán koncentrációs táborban halt
meg. Tiszteletére a helyi gimnázium felvette a nevét és évente
Kner napokat rendezne.k, amelyek keretében diákjaink színvo
nalas műsorral adóznak névadójuk Gyoma híressé vált szülötté
nek emlékére.

IL 5. 1860 február 5-én Gyomán született Kner Izidor, a gyo
mai nyomda megalapítója, aki kiváló üzleti érzékke! teremtette
meg az üzem gazdasági alapjait. Aforizmákat és anekdotákat is
írt. 1935. augusztus 19-én halt meg.

1952 február 5-én Gyomán született Dombos Kálmán prog
ramterVező matematikus. Máris számos közleménye jelent meg
tudományos kiadványokban. .

II. ll. 1891 február ll-én Endrődön született Farkasinszki
Imre zenetanár, cigányprímás. Már hatévesen játszott cigány
zenekarban, tizenhét évesen pedig zenekart alapított. Tanított a
gyomai óvónőképzőben is. Az I. világháborúban a társaiból
fogolyzenekart szervezett, Kínán keresztül jött haza a fogságból.
30-nál több dala vált ismertté. 1959 szeptember 4-én halt
meg.

II. 12. 1922. február 12-én Gyomán született Patkó Imre író,
újságíró, híres utazó. Édesapja: Berko\iits Adolf. Nyolc földrajzi
témájú könyve jelent meg. 1983-ban halt meg Budapesten.

iL 18. 1941 február 18-án született Gyomán Szendrei Gyula
tanár. Nyomtatásban megjelent munkája: A Zempléni hegység.

II. 19. 1899. február 19-én Gyomán született Kner Albert
könyvkötő művész, Kner Izidor fia. Hosszú ideig Amerikában
élt. 1976-ban halt meg.

II. 22. 1935 február 22-én Endrődön született Bella János
taná:, festőművész, költő. Képeiből számos kiállítást rendeztek
itthon is, külföldön is. Eddig két verseskötete jelent meg. Jelen
leg Badillangban él.

II. 28. 1929 február Endrődön született Dr. Farkas Ottó ny.
tanár jogász, aki a BM. Min. Tanácsa osztályvezetőjevolt.

Adatok közlését olvasóinktól is szívesen vennénk,
0WJ ezáltal is gazdagítsuk rovatunkat!

A Kisgazdapál1 a tÖrténelem tükrében m. I'ész
Az előzö két részben röviden csak a kiemelkedő eseményeket írtam le
(az FKGP kiadvcínyai, ill. dr. Virág Ferenc által küldött adatok alapján)
főleg fiataloknak. Befejezésül is csak néhány lényeges részt akarok
kiemelni az utóbbi pár év eseményeiből, függetlenül, ki milyermek látta
vagy akarta láttatni a Független Kisgazdapártot.

Az FKGP 1988 nov. l 8-án alakLllt újjá és csak 1990 jan. 4-én került
sor bejegyzésére. Rohamosan szaporodott a tagok létszáma, sajnos nem
oda való személyekkel is. Budapesten értelmiségiek szervezésével
létrejött a polgcíri tagozat, bízva a vidéki kövelőkben. Sajnos elfojtot
ták, de egy év után ez újraéledt. A tagok száma gyorsan emelkedett és
rövidesen a legnagyobb párttá nőtte ki magát, remcnykedve a valódi
rendszerváltozásban, a tulajdonok igazságos rendezésében.

1990-ben ll,73%-os lett a választási eredmény, a hat parlamenti párt
3. llelyezettjekénl, 44 képviselővel. Ez szerény eredmény. Nem is

csoda, hiszen a párt hivatalos lapja a Kis Újság zúdította rágalmait,
megalázó cikkeit dr. Torgyán Józsefre már a választások előtt is, aki
akkor már a kisgazdák legnépszerűbb politikusa volt. Ez példátlan egy
lap életében. .

Az FKGP a KDNP-vel közösen lett koalíciós partnere a konl1ányalakít6
MDF-nek, de ]992 február 21-én - különböző okok miatt - kilépett a
koalíci6ból.

Pél1ZÜgyi visszaélések miatt vezető személyek, a pártfegyelmet sért6k
és a koalícióból ki nem lépett képviselők- nlloayválasztrná.l1yi döntéssel
- ki lettek zárva a tagok sorából. Ezt követte a sok rág:;.:om, majd a
székház támadása pártelnöki leváltás reményében. Törvény által biz
tosított pártpénz csak több hónapos késéssel került kiutalásra, stb.

KépviseJőink megfogyatkozva és a taglétszám is csökkenve, de még
mindig a legnagyobb pártként működött 60 ezres létszámmaL Dr.
Torgyán József 1991 jún. 29-00 elnökké választása óta núnden alka
lornmal meg lett erősítve tisztségében. Az FKGP hű maradt programjá
hoz, amit bizonyít az elmúlt év választása előtt másfél évvel korábban
megírt részletes, jól átgondolt választási programja. Jelszava változat
lanul: Isten, haza, család. Dr. Torgyán József egy évig volt a V~lág Liga
a Szabadságért és Demok.ráciáért (kommunistaellenes világliga 127
tagországgal) soros elnöke. Évek óta működik az Eckhardt Tibor tudo
mánypolitikai Intézet dr. Virág Ferenc történész kandidátus vezetésé
vel, rendszeres előadássorozattal. Régen megalakult a párt Női Szerve
zete. Jók a k.'Ü1fOldi kapcsolatok, gazdag a pártközpont arclúvurn gyűj

teménye. Néhány hónap alatt kb. 400 alapszervezettel, új tagokkal
bővült az FKGP, köztü.lc sok fiatal értelmiségi nő és férfi.

A kizárt képviselők szervezésével alakulgattak ilyen-olyan ,,kisgazda"
pártok, amik ki is hullottak az 1994-es választási rostán, ám a törvé
nyesen bejegyzett FKGP negyedikként 26 képviselővel bejutott, bánni
lyen sok oldalról támadtálc Változatlan programmal, ismét változatlan
ellenzéki .szerepben egyenes gerinccel és emelt fóvel kUzdenek az
igazságért és igazi demokráciáért, jobblétért. Az FKGP nyíltan meg
vallja programjában hogyan és milyen módon lehetne megmenteni
hazánkat a teljes csődtől. Bátran bírálja az MSZP-s konnányfó Hom
Gyulát, akitől a választók többsége válja sorsa jobbra fordulását, de
eddig csak várt. Süllyed az életszínvonal egyre lejjebb. Ijesztő árak,
kilátástalan jövő. A gazdagok még gazdagabbak, posztjukban meg
vannak erősítve óriási fIzetéssel, hatalmas vag-jonnal, értékekkel.
Megérdemlik·7 Tönkretették az országOl. Igen a Kisgazdapárt bírálja a
konnányt, mert az elosztási rendszer félresikerült, a sok szép ígéretből

semmi sem lesz és megint csak a KISEMBER van sújtva a szoc.
!iberáiis összefonódással.

Az FKGP követeli, hogy h022ák nyilvánosságra ül.;: vették fel a
dollármilliárdokat s abból mennyit használt fei a magyar nép, mennyi
az aini esetleg be sem jött az országba.

Igen, pártunk változatlanul küzd a magyar népért, jogaiért, jobb Iété
ért, évtizedeken át létrehozott értékeiért, fóldjéért, ipari létesítrnényeít,
határon kívül rekedt testvéreinkért. Keresztény Ilitét szeretné megtar
tani és zavartalanul gyakorolni vallását. KiiZd népünk elsorvadása
ellen. Szeretné ha újra nagy le!me ez az ország és szép, megadva hozzá
a lehetőséget, hogya nyugatia.1.c színvonalán éUiessen.

Az igazi ellenzékiek szerepe egyre nehezebb. Azt is tudjuk, hogy csak
összefogással a népi, nemzeti és keresztény értékeket vallók szoros
együttműködéséve! építhetjük. jövőnket. Nem sokféle osztódással,
hanem csak egy-két pártba való tömörüléssel juthatunk előbbre, elve
ink megtartásával. Van a magyar embernek tehetsége, szorgalma,
hazaszeretete. Nem veszítheti el hitét és tudnia kell hogy hol a helye,
ami által lesz jövője a mai ifjúságnak. A szentistváni eszme nemcsak
istenhitre tarút, hanem erkölcsös életre, helyes visel1,edésre, becsüle
tességre. Ez kellene és persze jólét, kábítószer, alkoholizmus, terrorcse
lekmények és bűnözés nélk.'Ü1.

Rendszerek, élethelyzetek változna.1<. Egy valami azonba.Tl változatlan:
összefogva, nemes célért k.iizdve az ember sohasem veszítheti el a
szebb jövőbe vetett hitét. Ezt vallják a keresztény elkötelezettségü
pártok, így a Független Kisgazdapárt is.

Hanyecz Margit



Milyen évünk is volt 1994?
Néhány szó a "modemizációról."

Kcdves OlvasónJ{!
Önnek joga van tudni, hogy neves politoló
gusok hogyan vélekednek erről a kérdésről.

Öszintén remélem, hogy nem ítélik fonna
bontásnak, hogy a címbeli kérdésre a lényegi
választ, (a szubjektivitás eLkerülése miatt) a
gazdasági lapok írásaiból veszem.
Te["át, hogy minősítik a politológusok és
közgazdászok az elmúlt évet?
Először is izgalmasnak. Jogunk volt részt
venni 2 választáson is. CE cikk írója még
választható is volt)
Sil{crcsnck, mert növekedett a gazdaság,
csökkent a munkanélküliség, lényegében
nem nőtt az infláció.
Botnínyosnak, gondoljunk csak a Lupis és
Agrobank ügyre, lemondott az APEH elnöke,
megbuktak a miniszterelnök tanácsadói és a
jegybank elnök nélkül maradt.
T.-agilrusnak, mert rekord méretü lett
(ismét) a fizetési és külkereskedelmi mérleg
hiánya, kiapadt az államkassza, (üres) kosarat
kaptunk az Európai Uniótól és a Nemzetközi
Valutaalaptól.
Ijesztőnek és fájdalmasnak, mert déli
határainkon "hallótávolságban" dörögnek a
fegyverek, továbbra is háború dúl.
A választás után történelmi kiegyezésként
jelentették be az MSZP és SZDSZ koalíciós
konnány megalakulását. A kommurusta
antikommunista politikai választóvonal
meghaladását ígérte az együttműködés, az
egykori "üldözők" és "üldözöttek" tagjai
között.
Az első félév történései: A médiaelnök
kinevezések júliusi hirtelen előterjesztése, a
vagyonadó augusztusi kilátásba helyezése
után egyre sűrűbben lepi meg a közvéle
ményt a miniszterelnök. Ezek során - mint a
közelmúlti két eset, a Hungarhotels
privatizáció váratlanul elrendelt felülvizsgála
ta és a közalkalmazottak egy részének 13.

VÁRoSOtn<
Gart'1asÁ5

havi járandóságának 1994-ben kifizetése
különösen aZ utóbbiban a konnányfő több
nyire a szabaddemokrata koalíciós partnereit
"égeti" , akik ezért, döntési pozícióban nem
lévén legföljebb az MSZP-n belüli irányzatok
boncolgatásával vágnak vissza. A világnézeti
különállást az utóbbi időben sűrűn emlegető

két pártot egyedül a képlékeny
,,,nodernizációs ideológia" tartja össze, állítja
Bozóki András politológus, a Heti Világgaz
daságban megjelent cikkében. Úgy gondo
lom, hogy érdemes egy kicsit részletesebben
is megismerkedni a manapság igen gyakran
hangoztatott ,,modernizáció" fogalmával.
Szociológiai értelemben ugyanis, - bár ke
vésbé sikeresen, mint nyugaton - a moderni
zációs folyamat Magyarországon is végbe
ment: elvált egymástól a lakóhely és munka
hely, felgyorsult az iparnak és a lakosságnak
a nagyvárosokban történő összpontosítása,
(urbanizáció), a mezőgazdasági munkaerő

nagy része átvándorolt az iparba, a nők töme
gesen munkába álltak, s a többgenerációs
családmodellt felváltotta a kétgenerációs
család. Magyarország· modem ország. A
komputerizáció, a katalizátoros aut6, a job
ban tisztított ivóvíz, a nagyobb áruválaszték,
a Bécs-Budapest autópálya, az új parlamenti
házszabály, a Knorr levespor és a
Friderikusz-show már nem modernizáció. Ha
a kifejezést szószerint értelmeZZűk, látnunk
kell, hogy ez a konnány, amely 1994-ben
modernizációs programot hirdet, évtizedek
kel elavult, közép Kádár-kori programot
fogalmaz meg. Mindenki azt értheti alatta
amit akar, ráadásul pozitív kicsengése van.
Először is nyugtatóként hat a Kádár
korszakban szocializálódott középrétegek
számára. A kézben tartott fejlődést ígéri...
,,Aki modernizációról beszél, többnyire hall
gat a polgárosodásról. Jobban hisz az adó
présben, a költségvetési egyensúlyban és a
"nagy elosztási rendszerek" refonnjában,
mint a piaci szereplők ,,korlátozott racionali
tásában"... A modernizáció bizonyos érte-
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lemben nem más, mint a kapitalizmus építé
sének legalsó foka, a tudományos kapitaliz
mus. ,,A kapitalizmus nem népszerű fogalom
sem a pártban sem a párton kívül. A moder
ni7...ációs ideológia szőnyeg alá söpri a párton
belüli konfliktusokat, s átmenetileg megbé
kíti az MSZP új "erős embereit": a sz6beszéd
szerinti miniszterelnökségre áhítozó Nagy
Sándort és a frakcióvezetői posztot megcélzó
Máté Lászlót. Ebben a konnányban azonban,
- amelyben csak a szólista Hom Gyula játsz
hat irnprovizatív futamokat - a kádárista
húrokat előszeretettel pengeti, és legalább
havonta egyszer szívesen ígér népszerű dol
gokat konnányegyeztetés nélkül. Ezzel dec
monstrálja, hogy az Ö nagy szíve a balolda
lon dobog. Ilyenkor aztán a szabaddemokra
ták számára nem marad más, mint a nyilvá
nos tiltakozás vagy rezignált beletörődés.

Tamás Gáspár Miklós (aki oh.1:óberben mon
dott le aZ SZDSZ Országos Tanácsának:
elnöki tisztéről) máris észrevette a moderni
zációs ideológia csapdáját: ,,Pontosan az
következett be amit a késő- kádárista refor
merek akartak: a gazdaság fellazult, auto
n6mmá vált, valamennyire érzékenyebbé vált
a piaci viszonyokra, földarabolódott, decent
ralizálódott és a központi tervezés helyét
átvette a gyenge központi újraelosztás.
Ez persze már nem tervgazdaság, de nem is
magángazdaság, nem kapitalizmus, hanem
valami más. Ezt hívják piaci szocializmus
nak.. ,,Mi kapitalizmust akarunk, a szocialis
ták pedig nem" mondja a Mozgó Világ de
cemberi számának adott interjúban. Hogy a
két párt mit is akar valójában - mind együtt,
mind pedig külön - az csak 1995-ben fog
kiderülni. A fenti gondolatok Bozóki András
politol6gus cikkéből valók, amelyből néhány
nyal e cikk írója nem ért egyet, de úgy gon
dolta, hogy az olvasók minél szélesebb réte
gének joga vall megismerni.

Császámé Gyuricza Éva

Várfi András
önkormányzati képviselő

Nekünk helyi feladatokat 'kell megoldanunk
Tisztelettel köszöntöm "Városunk" olvasóit. Most nem az eddig önkormányzati feladatok. Bizonyára történnek majd kormányzati
megszokott módon "A falugazdász válaszol" rovatban kivánok intézkedések megváltoztatására.
szólni Önökhöz. A KDNP, az Endrődi Gazdakör és az MDF által Nekünk a helyi feladatokat kell megoldani. Fontosnak tartom az
támogatott jelölt lettem a 9. választókerület önkormányzati kép- önkormányzati földek számbavételét és azt, hogy gyomaendrődi

viselője.Köszönöm a bizalmat. gazdálkodók használatára kerüljenek. A beszerzés és értékesítés
Az önkormányzatban a mezőgazdasági bizottság elnöki tisZtsége szervezettebbé tétele érdekében segíteni és támogatni fogom új
feladatát kaptam, ezen kivül a pénzügyi bizottságnak lettem típusú szövetkezetek létrehozását.
tagja. Egy láncszemként nem tehetek nagy ígéreteket, de felelős- Társulások alapításával el kell érni, hogy a dűlőutalrna!{

séggel a városért képviselem szűkebb kömyezetemet és a mező- gazdája legyen. Közös érdel{ünk, hogy a gazdálkodók a meg
gazdaságból élőket. termelt terményeket kisebb energia-felhaszmílással tudjál{
Az elmúlt években a gyomaendrődi mezőgazdasági nagyüzemek szállítani. A vagyonvédelem érdekében szül{séges minél előbb
gazdaságilag tönkrementek. A jelenlegi birtok méret 0,6 ha-tól a mezőőri szolgálatot életre hívni. A világ mezőgazdasligi

néhány száz hektárig tetjed. Vannak céltudatosan a mezőgazda- túltermeléssel küzd, ezért szorgalmazom és népszerűsítem az
ságból megélni szándékozók, de vannak olyan kényszervállalko- erdőtelepítéseket. Végezetül sok sikert a termelésben és jó
zók, akik jobb lúján művelik, vagy műveltetik földjüket egészséget kívánok. .
Sok a birtokvíta, nem végleges a földek kimérése. Bizonytalan a
termék értékesítése és ára. Amiket felsoroltam nem kifejezetten
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Néhány ünnep február folyamán:
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
február 3. Szent Balázs püspök és vértanú
február ll. A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária

betegek világnapja
'február 14. SZent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök,

Európa társvédőszentjei

február 24. Szent Mátyás apostol
február 26. Könyörgő nap a világ éhezőiért

február 3-án van Szent Balázs püspök ünnepe, aki a 3. sz. második felében élt. Az
örményországi Szebasztéban orvos volt, majd püspökké választották. Sok beteget
meggyógyított, többek között egy halszálkától fulladozá fiút. 316 táján halt vé~a

núhalált.
Segítségül hívása a különféle betegségekben, főleg torokfájásban régi időkre nyúlik
vissza. h.z ún. bO/Ózfo/ófnyomait Németországban és Csehországban már a középkor
ban felleljüle a pap két, András kereszt vagy "'/" alakban összeillesztett gyertyát tart
a hívek állo alá, majd megáldja ó1(et.
a 14. sz. közepén dühöngött rettenetes Meleho/ó/ nagymértékben hozzájárult Sz.
Balázs tiszteletének általánossá tételéhez. fz a szörnyu betegség ugyanis legtöbbször
torokfájással és fulladási rohamokkal kezdődött.

Végzetes torokb~ában fordult hozzá szép versében Babits Mihály költőnk is:

Balázsolás

SZépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs!
Gyermekkoromban ket fehér

gyertyat tettek keresztbe gyenge nyakamon
s úgy néztem a gyertyak közül,

mint ket ag közt kinézö ijedt özike.
Tél közepén, Balazs-napon

szemem pislogva csüggött.az öreg padon,
aki hozzad imadkozott

fölémhajolva, ahogy térdeltem az
oltar elött, kegyes szokas

szerint, s diakul dünnyögve, amit sem én,
s ö se jól értett. De azért

te meghallgattad és megóvtad gyermeki
életem a fojtogató

torokgyiktól, s a veszedelmes mandulak
lobjaitól, hogy fölnövén

félszaz évet megérjek háladatlanul
nem is gondolva teread.

Oh, ne b~nd gondtalansagom, védj ma is,
segíts, Sebasta püspöke!

Lásd, így élünk mi, gyermekmódra, balgatag,
hátra se nézünk, elfutunk

a zajló úton, eleresztve kezetek,
magasabb szellemek - de ti

csak mosolyogtok, okos felnöttek gyanant.
Nem sért, ha semmibe veszünk

s azt:in a bajban újra visszaszaladunk
hozzatok, mint hozzad ma én

reszketö szivvel... Mosolyogj rajtam, Balázs!
ki mint a szepegö kamasz,

térdeplek itt együgyű oltárod kövén 
mosolyogj rajtam, csak segíts!

Mert orv betegség öldös ime engemet,
és fojtogatja torkomat...

Iványi László
plébános

Hirdetmény

1995. február 25-én JÓtékonysági
Estélyt rendez a Hittel a Holnap
Ifjúságáért Alapítvány javára a kura
tórium. Ezúttal is az Orosházi Han
gulat Zenekar és a helyi Társas
Táncegyüttes közreműködésével a
Katona József Művelődési Központ
ban.
Mindenkit szeretettel várnak a ren
dezők.

Jegyek válthatók:
Dréher Étterem Gyoma, IPOSZ Székház Endrőd, könyvtá
rak Gyomán és Endrődön.

); =<o JÜC ..... -~\

Otthoni ápolási szolgálat

Iroda: Gyomaendrőd, Mátyás király u. 2/a
Fogadási idő: munkanapokon 10-13 óráig
Telefon: 386-859

1995 január elsejétől új szolgáltatással bővült településünk. Erről

kértem tájékoztatást Balogh Károlynétól, a .vállalkozás vezetőjétő!.

Milyen szolgáltatást nyújt a vállalkozás?
Egy beteg vagy idős ember mellett lényegében kétféle teendő van: a

szociális gondozás és az egészségügyi ápolás. Ez utóbbiban tehát az
ápolási munkában kíván segítséget adni a szolgálat.

Mit vállalnak?
Fürösztés, kötözés, vérnyomásmérés, fekély kezelés, cukorszint vizsgá

lat, pszihés ta.\1ácsadás, a' gyógyszeradagolás ellenőrzése stb. De
gondozást - tehát takarítást, begyújtást, bevásárlást - nem vál!a
lunk.

Mennyiben új ez a szolgáltatás? A nővérek eddig is ezt végezték.
Igen, de ezt most szeretnénk e~ kicsit kibőviteni A kórházaknak már

évek óta az a törekvése, hogy csak indokolt esetben tartják ott a
beteget, utókezelésre hazah.illdik őket. Emlek a feladatnak az ellátá
sára indította meg az Egészségbiztosítás él Szolgálatot. Adott egy bi
zonyos összeget, így azokat a nővéreket akik külön munkára - esti,
hétvégi munkára is - vállalkoznak, azokat tudjuk foglalkoztatni. így
egyrészt többféle szolgáltatáshozjut a beteg, másrészt jóval több rá
szoruló ember ellátását tudják elvállalni. a nővérek

Mivel növekedtek a szolgáltatások?
Hétvégén, este is kimennek a nővérek a beteghez. Ha indokolt, akár két

nővér is kimehet e~szerre - fiiröszteni például Vásároltunk e~

zuhanyra szerelhető furösztő széket. Nagyon stabilan ülhet benne a
beteg a mosdás alatt, í~ na~obb a biztonságérzete, a..rni. igen fon
tos. Gyógyászati segédeszközöket is tartunk: majd: járóbotot, járóke
retet, szobavécét, szobakocsikat is tudunk· majd adni. Ezeket az
eszközöket itt tároljuk majd, s ha valakinek alkalmilag van rá szük
sége, felesleges megvásárolni.a, tőlünk megkaphatja. Amikor már
nem kell, visszahozzuk.

Mennyibe kenil mindez a betegnek?
Ez a szolgáltatás a beteg számára ingyenes, nem kell fizetni érte

semnút. Mindezt az Egészségbiztosítás fmanszírozza, ho~ az a1..1:ív
kórházi ágyakat teherrnentesítse, ho~ az ottllon kezelllető bajokkal
a betegek otthon maradhassanak. A kisebb bajoknál jobb a beteg
nek is, az Egészségbiztosításnak is, ha otthon kezelik a· beteget,
nem kell kórházba mennie.

Hogyan lehet kémi a szolgáltatást?
Csak or\'oson keresztJ!. A szolgálat a háziorvos rendelésére indul be.

Az orvos elrendeli azt a fajta kezelést, amit a beteg állapota indo
kol, a nővérek pedig elvégzik azt. Ez eddig is így ment, de most a
lehetőségek növekedtek meg.

Folyamatos lesz a szolgáltatás?
Most még kísérleti jelleggel működik június 30-ig. A folytatást csak

akkor remélhetjük, ha a lakosságnak is, az orvosoknak is az lesz a
véleményük, hogy kell, hogy jó dolog, ha szükség lesz ránk.

Homokné Németh Eszter
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Valentin napján virág helyett

Rekviem

(Könyörgés a hűtlen, hálátlan asszonyokért: Nápolyi Johanna,
Fráter Erzsébet, Gina, Sárvári Anna és másokért.)

Márton Gábor:
Cumnia sum laude

"A szeretet soha nem múlik..."
Pucér angya!ként megszülettek,
vér és kín árán ember-módra.
Érkezéstek valódi cso(;a,
mit felül nem múI semmi, soha.
Az anya, ki vérével táplált,
testével védett, szivében rejtett,
mindennél többnek, szebbnek sejtett,
lelkéből adott nektek leL1<et,
és az anyatest ringó ágyán
voltatok soká lengő szivárvá..'1Y
Körétek varázsolt mese-berket.
~anyalmát is termő kertet,
veletek volt nappal és éije!,
védett szeretetből szőtt fénnyel,
mindig röntgen szemekkel kémlelt,
minden közelgő veszélyt megérzett,
a viharból bék~t varázsolt,

. koporsóból bölcsikét ácsolt.
Sorsotoknak szőtt mese-álmot,
egy örök-békés, szent világot.
Dalai mind rólatok szóltak,
virágot szedtünk szép csekornak.
Ébren is volt tündéri álmunk,
álmunkban is Rátok találtunk.
Ha botlottunk, Ti mosolyogva
fényt szőttetek a homlokunkra.
Anyám, hitvesem, lányim, unokák,
hov..átok is érjen eI dalom,
ha szeretet van, akkor nincs veszély,
nem győz se baj, se szenvedély.
(Újszülöttől amatrónáig
szeretettő! mind széppé válik.)
Bár por-testünk sír szája várja,
Je::künkért az Úr ka;ját kitárja.

Csodának jöttetek a fö~dr.e,

Lsból, vérből, álomból gyúrva,
s ezer botlás, ballépés után
eltüntetek homá!yba hullva.

Á!"l1 mégsem volt hiábavaló
az itt öltött kéréS7J1yi élet,
el nem múló nyomot hagyott
általatok a kinos végzet

Iv1int homokszem gyöngyházkagjlóta,
befurtátok fájó magatok,
és ldnoztatok szivet-lelket,
mig az csodás gyöngyöt izzadott.

Bár sírotok - ki tudja merre 
g"lJom veri fel, testetek por már,
mégis éltek halhatatlanul,
mert zeng rólatok örök zsoltár.

Köszönjük, hogy ilyen voltatok,
mert csodás a sziv-lélek-fájás

.nyugtalanságot és erőt ad,
s a gonoszságból így lesz áldás.

Uram, mennyei trónusod elé
telepítsd őket virágkertbe,
hogy az égi Boldogok karát
szenvedésre emlékeztesse'

Mert jobb a jó, sokkal szebb ~ szép,
mit könnyszivárvány-fénynéllátunk,
s akkor az ellenünk vétőknek

szívünkbőllúvenmegbocsátunk.
Áraen. .

Tímár Máté:

Három miniatűr

Honvágy

Minden út az Istenhez vezet
s kegyelméből végleg hazatérek:
Mért versz félve bolondos szívem,
s mért sajogsz oly keservesen, lélek?!

Önarckép

Hajdanában azt hittem magamról,
Homlokomon glória ragyog.
Oda a nyár s ma már jól tudom,
Csupán szürke kis tamás vagyok...

Hetven után

Hold úszik át a Körgát felett,
Takarodó! Beesteledett.
Széllel nyargal álom, mese, dal:
Voltam én valaha fiatal?
S ha kísért egy régi szerenád,
Elsuttogom az Úrangyalát...

Iványi Mária:

Karnevál, karnevál...

Az új esztendő elején,
Háromkirályok ünnepén
A nóta hangja esengve száll,
Kezdődik lám a karnevál,
Karnevá~ karnevál,
A nóta hangja esengve száll.

Vidámság, tréfa, móka mind!
S szemünk amerre siéttekint,
Confetti száll és áll a bál'
Kezdődik lám a karnevái,
Karnevál, karnevál,
COIrretti száll, és áll a bál.

Álarcok rejtik arcodat.
Ne vidd a mával harcodat l

A sűrű gonddal féíre már!
Kezdődik lám a karnevál!
Karnevál, karnevál,
A sűrű gonddal félre már!

Örömmel űzd a b<Í!1atot,
De ne feledd a holnapot l

Rejtett jövendő csöndje vár,
Az élet nemcsak karnevá ,
Kamevál, karnevál,
A hétköznapok csönclje vár.
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Optimista va~ .Bízom az eljövendó
gazdasági fe~ülésben. Ezért toVább
f~~ kertészehinket, J. ját tulajder
nm~rt, és a panziót is szeretnénk minél
Ic~,még szebbé tenni, megte
remtve ezzel mindkét nagykoní gyenne
kün.1< jövőjét és saját anyagi biztonságunkat
Ez a váI1a!koz.ási fonna - a gazdasági viszo
nyok függvényében - állandó mozgásban
tart bennünket, újabb tervekre és elképze
lésekre ösztönöz.
Kedve8 k~ri9öm a ~geo

tést. Kfirttt:c::1o ~ megver
Iósuijom mIn~

II be

ft taveld u elköyclkczendó idő-

'JUlktN::a?
létaitettéI ..-ZI6t és mDyen

meggQDdolásb6l7
Az élet:szinvonal·~el a virág
iránti kereslet is apadt &át más irányba is"
fejleszteni kellett váDaIkozá.sunkat fgy ker@:.
sor a szilvia Panzió megépitésére, amit
saját tókébő~· építési ntdekbol, családi
összefogással hozfunk létIe.
Mi a fonnája ennek a riDaIkoz,ásnak.?
Min:ikét tevékenységet egyéni vállalkozás
ban folytatjuk egy alkalmazottal, a gyenne
keink és a nagysziilők SegitSégéYel. Teh6t
azt mondhatjuk, hogy ez egy CSaI6di VáJIal
kozás, de jelenlegf~ van két
munkanélkiili foglalkoztatása is.
A panzió megDJlit.ása és működtetése

mC!Dfl1/lbc!D felelt meg elváráHItok·
nak?
Minket elsódlegesen az· a cél vezérelt, hogy
azokat a vendégeket tartsuk meg Gyoma
endrooön, akik a városban, - igényeiknek
megfelelő - szálláshelyet másutt nem talál
tak. Úgy itéljük meg, hogy cékmkat részben
sikerült elérni, de sajnos, kapacitásunk
nincs miMig teljes mértékben~.
Tagja VBgV-e valamilyen ipari vagy
kereskedelmi szervez6clésoek?
A Keresztény VáIlalko2ók ~maendródi

Kamarájának vagyok a tagja, amit ha még
hatékonyabban tudnánk működtetni több
hasznos infonn6ci6hoz ;uthatnánk.
Látsz Ieh~ _ énIekképvi.selet
jobb szervezáére? .
Szorosabbra kellene fűzni az együttműkö

dést a he1yi és megyel szezvezetekkel, a
megyei kamarával és az önkormányzattal,
mert így több információhoz juthatnánk, pl
adózási, pályázati l~hetőségekre gondolok.

fJJ~..
Uzák Istvánné egyéni váJla1kozó~

Meglátogattam a
gyomaendrődi

Szilvia Panzió
. tulajdonosát, ts la
punk~ára, az
olvasók figyelmé
be ajánlok ismét
egy sikeres vállal
kozót.
Kedves Jutka,

mikor ezdted el váJlaikozásodai és
mi késztetett arra. hogy városunk~
kezdd el működésedet?
Gycmaendroore 1984-ben ke!Ü1tünk egy
újságban meghirdetett PálYázat einyerésé
vel Ekkor kötöttünk bérleti szerz6dést a
virág!rertészet üzemeltetésére, melyet azóta
kétszer is megújítottunk. Korábban előző

lakhelyünkön, Dombegyházán kiegészítő

fogla1kozásként már 4 évig kertészkedtünk.
Itt mint egyéni váTIalkozók, a nagyobb
~hetóségek reményében kezdtün.k vállaIker
zásunkhoz. Én korábban könyveiőkéfll
doigoztam, férjem agrármérnök, így a
vállalkozásnak rr.iru:lenben megfeleltünk.
Ismertesd vállaIkozásod promját...
Kezdetben vágott virágot és virágpaJántá
kat termeltűnk és azokat nemcsak helyben,
hanem a nagybarli piacokon is értékesítet
tük. Később a közvetien lakossági értékesí
tést választottuk. Ez már megkövetelte a
cserepes virág forgaL~azását is és a virág
kötészeti ismereteink bóvítését. Ezért
1986-hvan férjemmel együtt e1végeztiink
egy \Ii!"ágkötészeti szaktanfolyamot

A KDNP Megyei Választmány Közlemény
Kereszténydemokrata Önkonnányzati Klu alakult

A Megyei Választmány az önkormányzati választásokon
megváiasztott polgánnesterekkel. képviselőkkelegyü·t::-.~en

január 7 -én értékelte a választási eredményeket.
Összefoglalóan megállapította. hogy a KDNP Béké$ megyé
ben sikeresebben szerepelt az ónkonnányzatl választáso
kon. rotrlt azt megelőzően.Az elTJ1últ évekhez képest a tag
sága megháromszorozódott. A választások során a Békés
megyei Kózgyúlésbe l képviselőt, a helyi önkonnányzatok
ba l polgánnestert. önkormányzati képviselőként14 KDNP
tagot, a párt által támogatott 10 polgánnestert és közel 60
képviselőtválasztott a megye lakossága. Örvendetes. hogy
a helyi képviselótestületekben a fenti arányokat ls megh2_
ladó alpolgánnester. bizottsági elnök és tag került megvá
iasztásra.

Az e énye a szerzett tapasztalatok alapján fontosnak
tartja. a párt a. tömegkapcsolat.a1nak továbbfejlesztését.
poUtlkaL gazdasági programjának szélesebb körű tud tosi
tását. a. pártépitést. Előtérbe helyezi a közéletben a szak
mai munkát. a s.zakszlerúséget. Ezért a megváJasztott pol
gánnesterek,~ bfmtt8ágl tagok Kere ztényde-
mokrata ÖnkonnáJ:lymU KlUbOt -tottak. .
A kibővített választmány ré8deteúJegértékelte .párt alap
szabály telVezetét. Megf~~telelt. jawslatwt.
Állást foglalt. hogy a párt VID. Országos VálasztInányának
január 28-29-{ ülésén kúldöttei azokat képviselJék.

"Hogy Magyarország magyar ország maradhasson •
A magyar szellemi alapítvá.T1Y és a "Magyar Jóvőért"Alapítvány az államalapítás közelgő 1100 éves évfordulója aft:a.lméböl

koncepció-pályázatot
hirdet szfnvonalas dolgozatok megfrására a nemzetI megmaradás és felemelkedés téma k6ráben. Beküldésl határidő

május 1. A pályázat 0-15 oldalnál hosszabb nem lehet. Eredményhirdeté au usztus 20. 33 kérdéskör é~ bővebb

tájékoztatás szerkesztöségünkben megtalálható
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Régen volt, hogy is volt. ..
Részletek az endrődi Historia Domusból.

(Előzmény: Városunk: II. évf. 1. sz)

1843: ,,A földrengéstül megreped" 'gyház belsőleg szépe.. kitisz-
tittatott, ízlésesen kiszineztetett. I d,y munkát minden megállás
nélkül 9 hét alatt létrá!<ról végezte el egy egri kőmüves rehát abban
az (;vben elég erüs földrengés sújtotta a falut. "November 12-én a
plébános o:szas sürgetésére létrejött a Vida-féle k6rház." Vida Imre
1777 és 1798 között volt a gyulai uradalom tejhatalmú kormányz6ja,
I808-ban halt meg. A végrendeletében egy Endrődön felállitandó
szegényház-ispotály s71unára 32000 forint alapitványt tett. E1U1ek a
kamntait azonban holtáig özvegye húzta (az özvegy 1832-ben halt
meg), s e1U1ek kövcLkezt ben a szegényház csak 1843 végén nyílt
meg. A Vida-ház történetérö még armyit tudunk, hogy oda szállásol
ták be a román katonákat, kl: 'öbb bölcsőde lett, most kollégium.
KórjUk, uki tuu még v~tlumil, irjü.meg a sl.erkesztőség elmere
1848: ,A rOspök 545 liatalt ré~zesftett u bérmálás ~í'.cnlségében pün
kösd músodik vasárnapján." A szabadsúgharcró! a Historia Domus
nem les,," emlllóst.
1849: ,A szarvasi, vagyis uz alsó temetO egészében betelvén, mellelte
Ggy új temelő vágattatott ki, ulamint fl gyomai, vagyis lelsö temelő

mcgnugyóbblttatott. "
1850: ,,6847 léle' lakott Endrödön 879 házban." Egy házban tehút
kb. 8 ember élt együtt.
1852-1889 között SchiellicrEde volt a tOpap Endrődön, aki a kl:sőbb

munkálkodó Csemus Mihályapátplébánoshoz husonló jcltmtöséggel
irt.a. be nevét Endrőd tört6netébe. 376vig volt a [alu szolgálatában.
Helyrehozatta a pl~baniát, a templomot, kiböviltctte a s7..cgenyhUzat,
megújittatta a Szent János kápolnát, megépittette a KálváriAt, megújít
tatta az orgonát. Ugyanakkor megalapozta az endrödi iskolarendszert:
felépíttette a gyomavégi iskolA, a mirhói iskolál... de nem akarunk a
dolgok elébe vágni. Ami t h<1t 1852-1889 között a faluban megépillt
az részben vagy teljes egés7..ében az Ö nevéhez fűzödik. A falu utcát is
nevezett l róla: a mirhói iskolától a Toronyi utcáig ment az ún.
Schiefner utca, jelenleg Mirhói u.
1855: ,,A halászok a Templom-zugi régi temetőben állított keresztjü
ket megújitották. Ezt volt a régi Hegedűs-féle kereszt. ,,A kolera
július hóban dühöngött, ebben az évben 775-en haltak meg."
1858: ,,Az endrődi mesterembere' több elkülönített céhekre oszolv{m
a smcsök és a szabók együtt egy zászlót készítettek, és pünkösd 5.
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vasárnapra megáldatták. Hasonló&J akovácsok, kerékgyart6k, aszta
losok és bognárok e6'Y díszes 7..ás71ót készíttet~ek, ez pünkösd után 14.
vasúrnap megáldatott. Alapítvány tétetett Kálváriára: Kovács Erzsébet
500 forint. AL. eZüst füstölö, mely romlott volt, ujjá öntetett."
1859: "A Vida-féle kórház két szobával, két karmával és egy halottas
hÚ77.al nagyobbíttatott. A Kálváriára is megkezdődött az ada...1cozás."
1860: "Habzda Mátyás és Földi István'1é kereszteket megújíttatott
saját költségükön."
1863: "Tímár Jáncs kérle, hogy Simáról átvihesse a berényi út mel
letti tanyájára a keresztet. A megújított keresztet ITlintegy 600 ember
jelenlétében a plébános újra megáldotta. A nagy szárazság miatt
Endrődön nagy voll a s7..egénys'~g, sőt éhínség. Csak gondosság és a
jótevők könyöradományának köszönhető, hogy éhhalál nem tört ki. A
község szinte minden la.kójJ kénytelen volt jószágaikat részint el
pusztítani, részint a f~lföldrc adni ... Az egész község felette eladóso
dott, mely tehertől mikor fog megszabadulni, azt csak a Jóisten tudja.
Az egész termés nem, volt annyi, hogy vetni elég ictt volna, ho! van
még az élelemre kívánt me1U1yiség... naponta 265 egyéme a Vida-féle
kórház épt Idében levest fűztck és adatott keny"ér."
1865: ,.IV. eg(;sl. kill.ségben jú tennés volt."
1866: "A templom bebejém.:k kifestése dvégeztctctt, a killsö tataro
ws is. A templomon lévő keresLt. es gomb !Cvétctelt ,':s megaranyo7.la
tolt. PUnkösdhétCön - szinte al- egész falu jelenlétében - visszahdyez
tetett. A gombba emlékirat és pénzek tételtek. Az emlékirat íb,), kez
dődik: 1826 esztendőben az endrődi hívek által Istcn dicsőségéne: a
torony réz:t..cl bdcdctett.. 1866 esztcndőbGn megújittatott. .. "Május
24-én olyan nagy fagy volt, hogya szőlök, El búza, a fák, szóval min
den elfogyott.
1868: "Hunya M. József és nejc Giricz Ilona kondorosi (hunyai)
földjükön egy szép kőkeresztet állíttattak és 50 [orintnyi fundatióval
(alappal) I;)lláttak. A keresztel Sehielner Ede, Mikó Mihály és Apostol
Ubald lelkés7.ek megáldották. A hívek a távolság dacára 400-on telül
siettek ki a pusztára, kik minda1U1yian Hunya József által mcg'v'endé
geltettek."
1869: "Tavasszal elhatároztatott a Kálvária 14 stációval felállíttatni.
Három keresztje már dőbb felállittatott: a középső még 1865c ben. A
Kálvária megszenteléséTe harangzúgások és hullámzó néptömeg
között megjelent a püspö' úr, a szarvasi plébános, a ványai plébá
nos.n

Bizonyára szép volt a Kálvária, ma már alig tudunk róla valamit.
Kérjüli, alö még tudja, hogy hol volt és mil·cn volt, Íl:ja ineg
szerkesztőségünIrnek, vagy mondja e . az endl'ődi I<önyvtárban.
Köszönjük

Hornokné Németh Eszter

Nosztalgiázni, túl sokat emlé
I<ezni a régi idól<re és vissza
vágyni az elmúlt korok szokás2.1t
nem mindig I<fvánatos dolog.
Vannak c.2onban olyan esemé
nyel<. amiket bizony Jó lenne
újra hagyományként t!sztelnl, és
i'eielevenftenl.llyen többek kö
zött a farsang is. No persze! Hát
persze, igaz;ul< van! FarScing
most is van. Mi az hogy vc.n!·
Csak az van! Egész évben far
sang. Januártól januárig ájI a bál.
hétfőtől hétfőig fület hasogat a
diszkóban a zene-bona és szü-

Farsang ma "s tegnap· net nélkül ürítgetil< a zsebel<et a
játéktermel< furfangos masináL
S az örÖkös karneválban maska
rába öltöznek a vigadozók, s ml
csal< találgathatju1<, hogy mit
rejteget arcukon az odafagyott
álarc. Hihetünl<-e a bizaloml<eltő

mosolyol<nal<?
Nem búvlk-e mögöttü!< irgalmat
nem ismerőagresszió?
Hiszen az öröl<ös vigalom hamar
unalmassá válil" s egy kjs izga
Iomért semmisem drága a mu
latni vágyóknalc
Nos. ez is arra mutat. hogy jó
lenne ha megszfvlelnénk a régi
öregel< intelmeit: "Mindent csal<
módjával és mindent idejében!"

Nem árt tehát egy kicsit V!ssza
tel<inteni, mit is jelentett régen
ez a szó. hogy farsang.
Rómában csal< a hamvazószer
dát megelőző 1í napot mond
lák farsangnak, illetve karnevál
nak.
Nálunk vfzl<ereszttól hamvazó
szerdáig teljesedett ki a felfoko
zott, I<icslt bolondos jól,edv. A
falval<ban, a tanyavilágban szo
kásos volt az egész napos köl
csönös látogatás rokonol<, bará
tol, I<özött. lViaszl<abálol<, tsen
gősszánok felvonulása, hólabda
csatál<, s ki tudná sorolni, mi
minden tarl<ította még az általá
nos vigadozást.

A batyus bálol,ban sZ2l\agosra
sütött. cukorral behavazott far
sangi fánkhegyek tornyosultal<
az asztalokon. A tánctermei<ben
a l<örbenülő édesanyál<- boldog
büszkeséggel legeltették sze
mül<et a táncoló ifjúságon. [(üIö
nösen farsang-háromnapkor érte
el tetőfol<át a reggelekbe nyúló,
de sohasem tivornyává fajuló
farsangolás.
Hamvazószerdára bele is fáradt
öregje-fiatal ja. Senl<i se zúgoló
dott, hogy l<ezdetét vette a
böjtidő. De en:-ől majd legl<ö
zelebb mesélünic

Iványi Mária
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Majd, - ki tudja? - talán már holnap,

mikor fekszem békéseo., holtan,

kondits értem öreg harang,

mert ma én is rólad daloltami

Múrlon Gábor

Márton Gábor

Hirdesd, hirdesd öreg harangunk,

hogy nem mindegy, hogy nincs hiába,

ez már Tavasz, itt van a Húsvét,

méltók vagyunk Fel!<"Ímadásra!,

Tudod jól, hogy vérben születtünk,

sovány múltunknak semmi ára,

ily olcsó. virag nem is illik

tömjénfustü márván)'oltárra.

Zúgjon öblös, erős, mély hangod,

hogy a szívünk dobbanjon rája,

kulcsolódjon össze a kezünk.,

szánk nyíljon átok helyett imára!

Őrködj ott fenn, a vén toronyban

villamos éjen, szellemórán.,

s ne verj félre, ha f.ataltleJsz

lélekölö, bűnös tivomyán!

Öreg harang siJj egyűtt velünk:

özvegyekke!, apró <irvákkal,

de vigadj is a mermyegzői

szerető; nászos sok új párral'

Öreg harangunk hirdesd meg újra,

hogy vér hullott itt, ki tudja, hányszor,

de eljött mindig a Tavasz,

a húsvéti feltámadáskor.

arcokon. Csernus Mihályapátplébános felszentelte az országzászlót,
melyet felhúzás után félárbocra eresztettek. Többszáz ünneplő vett-részt
e jelentős megmozdulásban. Az. országzászló elejébe Magyarország
képe vésetett, az akkor divatos három szóval. Az ízlésesen körülkerített
emlék kertecskéjében virágok díszlettek.
Magam 1946 tavaszán kezdtem működésemet az említett iskolában s
még akkor is tisztelet övezte az országzászlót, gya..1aa.n vittek csokrot'rá
a környék lakói.
A másik feledhetetlen március IS-ét 1948-ban véstem eszembe. A
centenáriwnon a Dombszög előtti háromszögben felépített országzászlót
avattunk, megható programmal emlékezve a száz év elöttiekre. Ez
alkalonunal szólalt meg újra három és félévi némaság után a nagyha
rang, melyet 1944. okt. 6-fu, a haró események során a toronnyal
együtt súlyos sérelem ért. Csodálatos érzés volt, melyhez méltó hangu
latot teremtett a Békés-Tarhosi Zenei Gimnázium énekkara. Az. em
lékmú jelenleg a 3: sz. Általános Iskola és Diákotthon udvarán áll.
A hannadik feledhetetlen nap volt a három év előtt emelt új országzász
ló avatása a Hősök terén, mikor is ismertettük a szabadságharc hősei

nek nevét.

Azóta minden március idusát ott ÜIU1epli a település endrődi része,
felemelő, lelkes műsorraL

Emlékük legyen áldott. Igyekezzen minden kor fiatalsága hozzájuk
méltó életet élni, hozzájuk méltó lenni

Harangavatásra
(l 94S.Ilf. l5-im. mikor három ésfél

évi némaság után ismét megszólalt a

torony nagyharangja)

árciusoetetie

,,Március 22-re a megyei
alispán népgyűlést hirdetett.
Ezen a községek küldöttei
között az endrődiek is ott
voltak. Azok gyorsan vitték a
szabadság hírét szűkebb' pát
liájukba. Itthon határtalan
örömés lelkesedés töltötte ei a
szíveket. A nép örömt..l111epet
ült, é1tette a szabadságot.
FalupJ,ban zúgta!< a harangok.
A lakosság hálaadó 1Illá!'a

gyúlt a templomba. Aztáa a községháza terén ayu"lt össze a tömea eayo ~ 0' b

emberként harsogta: "Rabok tovább nem lesZÜnk."
Zúszlók lobogtak, körmenet, kivilágított abiakok, a meggyötört embe
rek szemében csillogó könnyek jelezték a határtalan örömet, boidogsá-
got. .

A hazafias lelkesedés oly nagy volt, hogy 144-en jelentkeztek honvéd
nek. A n. zászlóalj 12. századát alkották. Salacz Imre százados (a fő

jegyző Ga), f8rkas György lOhadnagy, I-lunya Mátyás és Szebenyi Imre
(az öreg tanító fia) alhadnagyok voltak. Később 88enclrődi indult a 30.

zászlóalj hoz. 1849 tavaszán az eddigÍeken kivül még számosan jelent
keztek a haza védelmére. Részt vettek a diadalmas tavaszi hadjáratban,
Szolnok, Hatvan, Isaszeg, Tápióbicske győztes csatáiban. Kerültek
közülük Vécsei, Kmetty, Görgey, Klapka, Guyon seregébe. Voltak
közülük Miklós, I-lalmover, Károlyi, huszárok, Bem tüZérei, Klapka
szekerészei." (Dr. I-Ill.nya Súndor: Adatok az. ]848-49-es forradalom és
szabadságharc endrődi történetéhez. ) .-

Múrcius 15 töretlenül él mindig az endrődiek szivében. Néhány év
eseményét külön is megemlítem.
1938-b8n Csejtpusztán a községi iskola telkén 'mutatós országzászlót
<lvattak.
A környező tanyák !<Ikói önkéntes fuvarral hordták a vasútállomásról az
építéshez vett vagOlmyi terméskövet, a szükséges cementet. A címe
rÜIJkben láth8tó hármas hegy képére formálták az alapot, melyből

magasb8 emelkedett a gyönyörúen megmUlJkált zászlórúd, a nők csodá
latosan szép selyemzitszlót rumeztek.
Az ihmepségre érkező községi, járási és megyei vendégeket 32 tagú
bandérium kísérte az ünnepség helysZÍ..Llére. A tanyavilág fiataljaiból
alakult zenekar felejthetetlen hangulatot teremtett. Magyar ruhás lá
nyok éneld,ara csodálatos dalokkal könnyeket csalt az ÜIU1eplök szemé
be. A sz:\pen előadott versek tüzes lelkesedést gyújtotwk a szivekben és
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történelembe, mert sok-sok tanu/ájl/k
világhírre tett szert. Az elmúlt évtize
dekben csak nyolc katoli/ats gimnázi
um működhetett igen csendben. T6bb
szörös túlje/entkezéssel küszködtek.
(Sok" káder gyerek" is ezekben tanu It)
Most új lehetőségek nyíltak. Ország
szerte több régí híres egyházi gimnázi
um, vagy általános iskola nyitotta Illeg
/Ijhh (;\'/izcr! ll/án kOjJllit. \'ogv líjol..

létesüLtek. Íllle néhány: Mr:zőtúron re
formátus gimnázium és katoli/atS álta
lános iskola, Dévaványán református
általános iskola, Békéscsabán katoli
kus általános iskola és evangélikus
gimnázium, Gyulán katolikl/s általános
iskola gimnáziummal... és ősszel a
gyomaendrődi általános iskola...

Mil kínálunk?

egy új, szép, modern épületet, mely
korszerűen lesz mindennel felszerelve:
világos, tiszta tantermek, tennészettu
dományi előadó, kulturált ét1<ezésl
biztosító étterem, vízöblítéses Wc,
számítógép és nyelvi labor, melyek fel
szerelése folyamatosan történik majd

• iskolánk létszáma kisebb lesz, mint a
meglévő iskoláké, így családiasabb és
közvetlenebb légkört tudunk biztosíta
rü, jobban oda lehet figyelni a gyerekek
munkájára, képességeinek egyéni ki
bontakoztatására, esetleges lelki vagy
pszichés problémáira is

c feddhetetlen életű, gyermekszerető

(gyomai és endrődi) nevelőket

(jolytatás a 3. oldalon)

Az iskolák szellemiségében, légkörében.
Ker sztény 's nemzeti értékekre, erkölcsre
épülve nemcsak az oktatáson, hanem a
nevelésen is hangsúly van. Kicsil. szigo
rúbb a fegyelem, mint az át ag iskolákban
(de nem kaszárnya!), ugyanaldmr nagyon
családias és közvetlen, ezért a gyerekek
felszabadultak és vidámak, így ugyanaz a
gyerek még többre képes

Miben rejnk az gyh'zi is UJ ii ~

laníló-nevelő mon áján ...
lékonysága, ereje?

Kedve~ ~zülő!

Fölkínáljuk szoigálatainkat, segítségünket:
Az egyház évszázadok óta kivette ré
szét a gyermekek, az ifjúság nevelésé
ből. A múltban is nagyhirű iskolák
segítették a nevelést: akár a Pannon
halmi Bencés Gimnázium, akár a Deb
receni Református Kollégium, vagy az
Egri Líceum és még sorolhatnánk a
neveket, beírták nevüket a magyar

Szabó Jenő gyulai mérnök, az új endrődi

':akarék tcrvezőjc készitette el a terveket.
A kivitelező a helyi TIIERMIX Építőipari
Szövetkezet, - mely a Takarék építésénél is
szépen bizonyított - 1994. szeptember 12
én elkezdte az építést. A szerződés szerint
idén ősszel kész lesz az épület.
Az iskola ne csak kívül lesz szép, (talán
az egyik legszebb új épület a településen)
hanem belül is modern: étkezde, "számító
gép szoba, nyelv' labor és természettudo
mányí előadóterem is van betervezve,
melyeknek teljes felszerelése folyamatosan
történik. Lesz még egy kis kápolna is.

1993. szeptember ~. Megegyezés a Mi
niszterelnöki Hivatalban Pálos Miklós
államtitkár vezette ülésen, melynek több
püspök is tagja volt, így a miénk is,
Gyulay Endre. Gyomaendrődrőljelen vol
tunk:: Dr. Frankó Károly polgármester,
Kolohné Kulik Éva, a polgármesteri hiva
tal munkatársa, Horváth János gyomai, és
Iványi László endrődi plébánosok. Meg'tör
tént a megegyezés. A két egyházközség

Az 'riskola é ül...
Épül az új iskola a Selyem út lemondott az összes volt ingatlanáról,

"10912 szám alatt, a két településrész kö- ezér': két részletben kártalanitják. Önkor
zött, ahol az érvényes városrendezési ter- mányzati határozat született: mivel közös
vek szerint egy új, központi rész lesz majd. ügyről van szó, a város ingyen telekke:
Ha lassan is, de ez a rész fejlődésre van járul hozzá az új iskola megépítéséhez.
"ít 'lve"" Ezeket az épületeket kapta vissza az ön-

Az új törvények az egyházak kormányzat, mivel lemondtunk róluk:
kártalanítását is biztosították. Gyomán és Gyomán:
Endrődön 14 államosított egyházi ingatlan • A templom melletti iskola (Fo út 224)
\all (sokat !cbontollak aL elmúlt évtize- .. szolg<Ílati lakás (Fő út 222)
dekbcn. vagy jelenleg magánkézben Vall, ot a VOiL árvaház (l. sz. Iskola Fő 't 181)
ezekr nem vonatkozott a törvény). Ezeket Endrődön:

az épületeket csak funkcíójára kaphattuk • volt polgári iskola (Hősök tere 7)
volna vissza (ez azt jelenti, hogy ha iskola o nagylány isko a (Blaha Lujza ll)
volt, akkor iskolaként kell működtetnünk, • tbrnaterem (Damjanich l)

el nem adható') • volt Sz. Imre Iskola (Kondorosi u. 1)
. Lehetőség nyílt arra, hogy ha az

• volt szarvasvégi iskola (Blaha L. 25)
összes ingatlanról lemondunk, akkor új
iskola építésre kártérítést kapunk. A tulaj- • volt kápolnás iskola (polyákhalmi u. l)
donba adás sok feszültséggel járhatott ~ Selyem úti óvoda (Selyem út 103)
volna. Az is érthető, "hogy ezeket az ingat- !) volt kocsorhegyi iskola (Y. k. 76.)
lanokat - melyek őseink keservesen meg- o gyomavégi iskola (Fő út 45.)
sz rzett fillérjeiből épültek fel, - nem l» Déryné Műv. Ház (Blaha L. .21.)
hagyhattuk veszendőbe menni. Ez látszott '" volt mirhói iskola (Mirhói u. 1.)
a l gjobb megoldásnak, mert:
~ az önkormányzatnak megmarad ez a

14 ingatlan, ill. azokat szabadon érté
kesítheti

• az egyházközségeknek nem kell régi
épületekkel bajlódni, melyek rendbeté
tele és fermtartása egyenként igen
költséges

Q il város gazdagodik egy új, szép épület
tel, melynek a szerepe híd, összekötő

kapocs a két .városrész között, támo
gatva az összeépitési tervet

• a környéken lakóknak nem kell gyer
meküket messzire hordani, vagy utaz
tatni, közel lesz egy új, modern iskola

o az építkezés pénzt hoz ide, Gyomaend-
rőd embereinek jelent megélhetést
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III. 6. 1857 március 6-án Gyomán született Bánfi Zs'g
mond ircdalomtörténész, fordító. Szarvason járt gimnázi
umba, Pesten és Párizsban bölcsészhallgató volt, ma'd Bu
dapesten a fóreáliskolában tanított. 1894. IV. 13-án Gyulán
halt meg.
HI. 7. 1941i máreil's 7. -én Endrődön született SZujó Zoltán
grafkus. M nkáinak egy része Salgótarjánban a Nógrád'
Sándor múzeumban van kiállítva.
IH. 10. 1926 má cius lO-én Gyomán született Sza ó Fe
renc fizikus, villamosmémök. K.ltatási területe a reaktorfizi
'a.
HI. 15. 1911 március IS-én Endrődön szü'etett ifj. Orbók
József tanító. Kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért számos
kiti"ntetést kapott. 1891 június 5-én B idapesten halt meg.
IL 16. 1946 márciL3 16-án Endrődön s .. e ett Rácz Béla
fizikus, lézerkuta ó A göt ingeni Max Planck Intéze mun
katársa.
HI. 24. J890 március 24-én Endrődön született Jakus
Kálmán ;jász, edző, szakíró, az íjászsport egyik hazai úttörő

je. 1959 3Ugusztus 21-én Budapesten halt meg.
III. 25. 1942 március 25-én Endrődön született Kunkovács
László Mátyás , aki Magyar Művészetért díjas fotóművész,

néprajz tudós, riporter Az ország legrangosabb helyein és
számos külföldi városban rendeztek Lár képeiből kiállítást.
III. 27. 1980 március 27-én Gyomán született Szelle Kál
mán építész. A szakterü!ete a városépítés volt. (Szőnyi st
ván 11'lűtermét pl. ő tervezte Zebegényben) 1968 után halt
meg.
HI. 30. 1943 március 30-án Endrődön született Hanyecz
Vince tudományos kuta' Ó. Jelenleg Szarvason a Kutató
Intézetben dolgozik

Ad~tok k" zlésé1l: olvasóinktól s sz!vesen verrménk,
hogy ezáltal is gazdagítsuk yovatunkat!

(folytatás a 2. oldalróO
o olyan oktatási programot, amely a hagyományokra ~pül, dc

mégis mod rn, igy a többféle nevelési program számára
"á1járható" A tanterv teljes egészében a hivatalosan elfoga
dott, Nemzeti Map antervre épül. Nyitott mind nféle isko
lamodell (4 vagy 6 osztályos gimnázium, zakközépiskola,
szakmunkásképző) felé

~ nyitott mindenki felé, azaz ökumenikus jellegií: nemcsak .
katolikus, hanem refo. mátus, evangélikus. sőt kereszteletlen
gyerekeket is vár

o lehetőség lesz a Biblia és a hittan (nemcsak k tolikus) meg
ismerésére

" ingyenes tanítást
igény szerint napközit, délutáni foglalkazást
.s felkínáljuk azt is, hogy a Szülők igényét, kérését meghall
gatva, együtt alakítjuk ki új iskolánk arculatát

o elgondolásaink szerint az iskola fckvése miatt nemcsak isko
la lehetne, hanem a környékbeliek "közösségi háza" is
(előadások, klubok megszervezése, találkozók, gyű1ések, stb.)
Sokak számára _~edvező lesz az új iskola helye: nem kell a
gyerekek t minden reggel a forgalmas Fő úton végighurcolni

NI(

a áros valam lyik szélére, esetleg nem kell a vasúti átjárón
á menni ...

Első és má odik osztályt sZClrftnénk indítani. Il nő

számú .iezlClntkuő ClSftVn 3. és 4. osztályt is. fi IIÖ~
vCltl'w;" t névtől telmvnö r~mdsz rbCln hu'· tagozQ
tot ís iz ositjuk.

A eíratás március 27-28-29-én., 8-17 óráig lesz a 617.
sz. Ipa...r.i Szakmunkásképző és Cipőipari Szaldi:özép
isl.-:olábau., Selyem u. 124. sz. alatt.
Kérjük, hogy akik 2. 3. vagy 4. osztályba ide szer t
nék hozni gyermeküket, az elsősök március végi be
íratása idején tegyenek szándéknyilatkozatot, hogy
l.: nő módon :felkészülhessünk a gyerekek fogadására.
(TudnupJi: kell, hány gyerekre számítsunli:) A tanköny
vek t is most leell megrendelnünk (ha most rende
lün1c, talán olcsóbb lesz)
Bármilyen kérdése, gondja van., megpróbáltrnk segí
teni az endrődi plébánián munkanapol.:on délelőtt 8
12 l.:özött, vagy a 386-939-es telefonszámon.

Kéíjük, tájékoztassa ismerőseit is erről a lehetőséqrő!.

öviden ennyit. Fölkínáljuk segítségünket, szolgálatainkat.
Várjuk sz~r~tettel agyerekeket.
A döntés joga egyes-egyedül az Öné, Kedves Szülő!

Ezúton is köszönöm mindenkinek, hogy eddig is eljutottunk: az
önkomlányzatnak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, Dr.
Frankó ...ároly polgármesterrel az élen, a tervezőmérnöknek, a
tervet bíráló bizottságnak, akivitelezőnek, Szmola Imre műszaki

ellenőrnek. Külön köszönöm a Hittel a Holnap Ifjúságáért Ala
pítvány létrehozóinak, lelkes szervezőinek és adakozóinak, akik
m ' r tavaly gondoltak a jövőre, és támogatják iskolánk működé

sél. Köszönöm a pedagógusoknak is a szakmai jó tanácsokat.
A gyomai és endrődi egyházközségek

vezetői, és az iskola leendő munkatársai

~ 'pület kész lesz, de még nagyon sok minden kell ahhoz,
hogy korszeruen felszerelt iskolánk legyen: A krétától, az isko
lapadoktól a térképekig és videóig nagyon-nagyon sok minden
kell még. Tányérok, poharak, asztalok., székek az ebédlőbe,

függönyök az blakoha, felsorolni is nehéz.
.Ké/jük, aki tud, segítsen. Akik egyszerre nagyobb összeggel
segítenek, (minimum 50.000,- Ft) azok nevét az iskola falán
emléktáblába vésve megörökítjük. Rá fognak kerülni a hajdani
gyómaiés endrődi polgárok, a Wodianer család, akik adomá
nyábó/ létesültek a régi intézményeink, Gyomaendrőd város
Onkormányzata (telek adomány), Buti László vállalkozó, a
Bramac gyár, és valószínű, hogy a Máltai Szeretetszolgálat is,
mert ígéri . " hogy segítenek. (Svájcból és Szegedrőf)

IMég n .hány évtizedd I zelőtt is szép szokás volt, hogy a tehetősebb

I
e ,berek - ázukat, vagyonukat (vagy egy részét) hagyták az egyházra,
melyből sok-so' hasmos intézmény létesült, ill. a működése biztOSÍ
tott vo~t.

Ma sckszor aTI látjuk, hogy végrendelet hiányában a távoli rokonok
veszekeenek az örökségen, vagy egyszeruen az államé lesz... Váro
sunk jövőjéről, az ifjúságról gondoskodni iga'Zán szép és nemes
feladat, nagy I hetöség, fi llyel beírhatjuk nevünket a történelem
'önyvé -.::, és Isten lött is érdemeket zeremetünk.
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Elhibázott adópolitika
Az j 995. ":vi szem. jövedele.nndó véleményezé~e keresztényszoeililis szempontboI.

Az 1994 májusúbun biznlmat kapott konllimykoaliei6 kumpúnyíg':r leiben szerepet

lc:·. 'ltt az nnínyos közteh rvisel's fcltételeinck megteremté e, .az ig ágosubb

adórend~zer bevezetése.

A kormánya választást követö első félévre ígért 43 törv6nyjavru;lal közül 20-at nem

t Ijesztett be [lZ országgyŰlésnek. Ezért a parlament olyan alapvető gazdasúgi 0s

szociális törvenyeket nem tudott megalkotni mint pl. n esahidtámogatisi rc dszer, a

taíSadalombiztosításról szóló törvények tb. Jóváhagyásm került viszont az 1995. 0vi

udorcn >zer, amelyen belül a szenlélyi j" vedelemndó közel 100 ponton modosul uz

lőző évhez képest. A módosítási javaslatok tárgyalisa sorin már érel:bető volt, 

ezért.okan tiltakozlak is .. bogy az állum szintc elviselhetetlenül magas lldóterhckkcl

terh 'Ii polgliruit, és ugynnakkor 67jnte teljesen tehctctlcn !l fckete és sz' rkegaz asá!t

tcrhódításával ~zcl11ben.

A személyi jövedelemadó változásaiból a leglényegcsebb 'ket és az adófizetők

sz~mszögéből nézvc a legfájóbbakat kiemelve, a teljesség igényc nClkül:

.. nl0gsl.1.int a gyennekek után jliró adókedveZlllény,

- II súlyosan fo yutökosok havi 900 forintos adókedvemlényt szúmolb.llnak III IIZ

eddigi 3000 forintos adó-alapesökkentés helyett,

- a TB törveny szerinti nyugdij es egészségbiztosítási járulék 250/0-a vonható le a

fiz tcndö adóalapból, eddig a teljes összeg az adóalnpot csökkentette.

Ezek a módosítások a szem Iyi jövedelemadó 1995 évi elszámolásában igcn hátrá

nyos helyzetbe hozzák különösen a több gyermeket vállalókat, azaz több adót kcll

fIZetniük. Hogy mennyivel többet, nézzük konkrét példákon át:

Vegyünk példaképen két adózot, akik 3-3 gyenneket nevelnek és mi.nd 94-ben, mind

pedig 95-ben ugyanannyit kerestele Az egyik keresete legyen pl. 600 ezer forint. Ez

a 3 gy nneket nevelő adózó 32.240 forinttal fIZet több személyi jövedelemadót 95

ben, nUnt 94-ben, mert az adója idén 152.540 forint lesz, s ez az összeg 126.8 o/o-a llz

lőzö évin'k. Az a három gyenneket nevelő, aki pl. 300.000 forintot keres 17.400

torinttal tizet többet 94-hez képest. Az ö személyi jövedelemadója tehát idén 37.225

forint lesz. ami az előző évinek 187.76 o/o-a. Ha az adózó gy nnehelen, akkor

600.000 forintos jövedelem utan ,.csak'· 10.640 forinttal, ha két gyemlekes akkor

20.140 forinttal tizet több adót 95-ben 94-hez képest.

Mi kereszténydemokraták úgy látjuk, hogy az elmúlt 40 év egyik legsúlyosabb

örGksége n esalád vlÍlságával, a n':pfogyatkozással és ennek tarsadalmi, erkölcsi

kövelke:lJnényeivel kapesolato>. A legutóbbi nép>Zámlálás szerint MagyarorszÍl on

335.000 fővel (3.1%) éltek kevesebben 1990-hen, mint l 980-ban. Evröl-évre

kevesebb gyennek születik. esökk n n fiatalkorú ak szá na, de középkorú _ener: ció

i.'lgjai sem vagyunk ,.sokan". A 60 év felcttiek szám viszont 10 év abtt 130 ezerrel

nött. Tehát öreg:;zik a mag. ar népe ség. Megtorpant n cS:llád életszolllúló szercpe! A

kereszt' nyd mokr ta-keresztényszoeiúlis poli iku a társadalom alapkövének a

c>ahidot tekinti, éppen ezért a KDNP 94 évi választási kI1mpányának programterve

zet0bcil meghirdette) az arúnyos közteherviselést, és n családi jövedelemadóztfllús

bevczetését tervezte. Elmck cgyszerűsítctt és rövidítell lényege Z, hogy nz egy fejre

jutó esalúdi jö cdelemlcnne az adóalap. így csökkenne az alaesonyjővcdelmück és a

több gyenncket ne'/dök ndóterhe, II kieső odót pcdig a magasabb jöv'~delmüek

lil:etndc meg.

Mi, kercszlénydemokraták aggodalommal figycljük a szcm~lyi jövedelemadó tör

vény nyomasztó hallÍsat és tclhivju ( a Tlirsadalmi Gazdasági Megállapodás (TGM)

előkészltöit, a mun!<ay:ilblók képviselet0t, hogy a konnúny elhibázott gazdasági

döntéseinek felelősségel álérezve tegyenek meg mindent a lakossági adótcrhck

csökkentésére, különos tckintettel a bérből és flZeksböl élő [öbb gyenneket ncvelő

családokr!l!

Ha a Hom konnány valóban átfogó társadalmi, gazdasági megúllapodó.st nkar kötni

akkor nem ckg az Érdekegyeztető Tanács l'tgjaival tárgyalnia, hiszen jelenlcg az

érdekek nincsenek teljes kőrücn képviselve. Nincsenek ott pl. a nyugdíjasok, a

kisebbségek, az önkonnányzntok, vagy akár a pártok képviselete. Különösen fonlos

erre a tényre odafigyelni, akkor amikor a szak.szervezetek között nem ulnkull ki

valóságos tagozódás, igy az érdekvédelmct egyetlen szakszervezet monopolizálja és

eZ éppen az II szakszervezet, amely szoros szövetségben működik a kormánypartt· I.

A kOmlanynak szüksége van n súlyos guzdaslÍgi és pénzügyi helyzetbcn, a zuvarl.llan

konnányzás érdekében, a' társadalmi gazdasági megallapodásra, de ez ncm jelentheti

a lakosság minden határon túli terhelését.

Az ad6módositáson túl, az energia-áremelés, vasúti, postai, telcfondij emelések

pillanatnyilag a széles néprétegek vállaira nehezednek. A konnúny adós azokkal "Z

intézkedésekkel, amelyekkel c terheket az arra rás2erultaknál érdemben enyhítcnék

A törvé .y-előkészitők felé pedig a kercszténydcmokrat: k üzenete, hogy a parlamenti

viták megkezdésc előtt Uirgyalj:1I1ak a társadalmi, gazdusÍlgi megállapodás előkészi

töivel és lörekedjenek a széleskörű megegyel:ésre a szociÍllis partnerekkel.

Császámc Gyuricza Eva

Hosszabb ideje tart már a változékony,

tavaszias idő, de mégsem mondhatjuk, hogy
"a kutya 'mege"te a telet." A téli csapadékhi
any 80-90 mm, ami azt jelenti, hogy néhány
szeles nap utön hozzá lehet kezdeni a tava
szi növények talaj-elól<észítéséhez
A talaj-elól<észítés simítóval, majd kombiná
terraI végezhető. Térségünkben tavaszi

árpát, zabot, takarmányborsót, lL,lcernát és
fénymagot vetnek a gazdák a tavasz első

hónapjaiban. A fenti növényekből bőséges a
fajtaválaszték, amelyből álljon itt egy kis
ízelítő:

Tavaszi árpa: Orbit, Boniert, Nóra, Zab: G K
Pillangó, Bakonyalja, Borsó: Gréti, Smaragd,
Bohatyr, Lucerna: Szarvas; 4, Fénymag:
Kisvárdai 41..Többen a tél folyamán besze
rezték vagy most vásárolják meg a búza
fejtrágyázásáiloz szükséges mUtrágyat.
Nincs hiány jó minőségűműtrágyából, habár
akiszórandó mennyisésnek többnyire az ár

Időszerű munkák II mezőgazdifSiigban

szab gátat. Volt aki ammóniumszulfát 205
%-os mütrágyát vasároit, mivel úgy ítélte
meg, hogy így olcsóbban jut hozzá. Ez a
mütrágyaféleség jobban savanyítja él talajt és
inkább alaptrágyaként alkalmazható. Fejtrá
gyának ezért az ammöniumnitrát 34 %-os
mütrágyát javaslomCélszerü a fejtrágyáz6st
osztottan alkalmazni: 50 %-át a bokrosodás
eiőtt, előkészítésére március hónapban, míg
a másik 50 %-ot szárbaindulás előtt kijuttat
ni ..
Március végén, április elején sorra kerülő

munka a búzák gyomirtása, az őszi búzában
a kétszikü gyomok kártétele a jelentősebb.

Alkalmazhatók az alábbi gyomirtó készítmé
nyá:
Dezorrnon: 1,2 l/ha, költsége: 840 Ft/ha
Mecomom: 2.0 l/ha, költsége: 1.250 Ft/ha
Granstar: 75 DF 15 gr/ha, költsége: 1.170
Ft/ila.
A napraforgó-termesztök a magot többnyi

re a termeltetési szerződés keretében a
termeltetőtől kapják Gondban vannak azon
ban azok, akik a tavaszi aszály ellenére ku
koricát kívánnak termeszteni. Nagyon nagy a
kukorica választék, de akinek a múlt évben
nem sikerült a termesztés, az nem tudja, mit
írhat a fajta rovásám A Pioneer kukoricák
többsége jól viselte az aszályt, de mas

cégek is rendelkeznek jó hibridekkel. Ajánla
tomat nem a· Fi\O számozással, hcmem a
közérthetőség kedvéért a hagyományos
megnevezéssel teszem. Igen korai: Helge,
Polka, Marietta, Kiskun 190,Korai: Stira, Juii
anna, Kiskun 297, Kiskun 380,Középkorai:
Marista, Colomba, Kiskun 380,Középérésü:
Florencia, Dekalb 524. Természetesen nem
csak a fajta a meghatározó a kukoricater
mesztésben.Az idén tavaszon a talaj elól<é
szítésénél a vízmegőrző módszerek kerül
nek előtérbe.

Várfi András
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! 'agyböJt I. ~atcI~jein az endl'ődi templomban este 6 óra {or
va!! a ke e ·dúl.

Iványi László
plébános

lt.er.es7!iúr
(latinul: via crucís)

Né -j áhí atgY2! oriat, amely emlékezetbe idézi Jézus szen
vedésének egyes 3l,omásait. A keresztút mai szokásos 14 állo
mása (~láci') az 1600 körüli évekre nyúlik vissza, átvéve a jeru
zsál mi szc~ás':, m2iy fl ferencesektől származik. Az 1700-3S
években terjeat e a keresztút templomi elhelyezése, falra helye
z-tt 14 fakereszt és ábrázolások (dombormű vagy festmény)
formájában. Az áhitato( az előimádkozó (pap vagy hívő) vezeti, a:
közössé gel együtt, állomásról állomásra haladva.

Újabban '15 'II másként Jézus feltámadását is ábrázolják.
A keresztutat megáldják A szabadban álló, a helység közelében
lévö dombra felv6ze~ö keresztúti stációk népies neve káivária.
Re;-;.::,szerit Go g a jelenet vagy szentsír kápolna áli a 14. stá
CiÓ végén a dom tetőn . .Ahol a körülmények megengedik, hasz
nos legalább a nagyböjtben, nagypénteken ott végezni a kereszt
J·'at.

Sokszor mjemléki értéket kép\,jselnek e kál'Járiák.
E rőaön is volt kélvária, a Kondorosi út meliett, sajnos az
utóbbi §vtizedek ennek sem irgalmaztak, és mára már nyoma
sincs (ha valakinek esetleg fényképe volna róla, sokat segítene
8Z utókornak, naelentkezne vele, hogy lemásolhassuk).

Március l-~n,azaz har._v~ z6sz.::rdá. : ezdád'" a nagyböjti
idóSL- :~, -s lan nagycsütörtök ejeig, a szen.llnise megkezdéséig. A
nag. iJ6;~i idós7.;lk :::élja a keleszl0nység legnagyobb ünnepének,
ll'svét llicg:'!'lnepk,~nék e:úk,'szitése. (Kar'csoll} a legbellsósé-
~seDb, i'lísV~l :- ~e6Il~ ..~yo-"b Ül1lJCp)

!-bOlV<lZÓS/;C'ld;l OHn::!! kapta a nevét, hogy ezen a napon a
j):.Jp a lemplomlx.ln szentelt ha~1l'va: k~resztel rajzol az cnilierek
1'~)Jlllok:ir:l : IOilllv;ín: ,.EllllékC'zz en~bel. 'Ilogy por vagy és porrá
leszel".

Nag bÖll tl)c'~lérc:s, búnbár,al - ez mintha elfele]lódölt 'olna
kownkb1n. N:.lg~on nehezen ismcrjü~~ be, ha hibázunk ..
(lcg~eljebb bossz::mkod 'nk, esetleg eluézess' kérú k) l\. kereszl 'ny
élel foJvtonos növek-dést jelent lélekben (Krisztusban). Nemcsa ,
hjlrarel~ néz, han.::m elóre hogyan lehetne jobb:1Jl, s?~ebben alaki
!:JI i '-";etünkc, közelebb kerülve Krisztusi oz. Naponta imádkoz
zuk: .. :öjjön el a te országod" - ez azt jelen i, hogy lsten akarata
egyre jol ban érvényesüljön ilZ élet" 1 kben.

:\ büjl lényege: teslileg-lelkileg összeszedjük, "kézbe vegyük"
l):i.'~ l~kat, bogy ezáltal jobban lsten felé tudjuk fordítani arCUltkat.

Böjti f lern a nagyböjtben:
il mgvböj l péIl!e;~iei:

bÖjti 11Jp k, húséteJt ne II fogyasztunk 14-60 év között
hctmva:~ósz 'rda. ll":fVPéntek:

szig ru bjt Mro l~ZOri étkezésből egyszer ~zabad jónak_Ili. 8
60 év 'özÖ'.t köteLző.

Fölmentés: bet- gekne " és akik nem saját asztaluknál étkeznek.

Kev,(,iR szevetettel ci ~ÖZ~O\I'0(.1CAR vezettit, IíIog~ leV0töieg figt1eleVVl!:x2 vQve
ci VD0liiböjti (Y2!1fI2ReRei: es ci WAVY1VQ.Z6szevá:M, C1g~ CillitsGiR össze ci V0ti
etl'ev1d12~et, 1íIo0~ ~12 D~OZZCíVlQR lelRiisVJ'I2veti ~OV1AiRh,1S t CíZoIWicii?, Ci~iR be
szevl2tVK2r~ tCivtC'Vi ci böjtöl' (Ci VJlCii CiVCiR Vl'l2llett id~éVJt n,.0o!?oIt is ci Vus
tCilu.vl V'ű.D - VJ'iQvt Il12lelÍi2ti1<2 ez ci böjti Vl::Ap. Elcre is RÖSZ0V11iié (-ig~elVJiiRet.

Sípos Tas Töhötöm
ref. lelkipásztor

János 14,6

Március l5.-e ugyan nem egyházi ünnep, mégi' ünnepel és
megemlékezik róla a keresztyén ember is. Mert a hívő ember azzal
a bizonyossággal tekint a világra és a történelemre is, hogy 'tt Isten
tudta nélkül semmi sem történhet. A népek, nemzetek sorsában is
végső so on - előbb vagy utóbb - Isten akarata jut érvényre. Jóllehet
nem lesz mindenki előtt felism rhető ez nagyon sokszor azonnal,

A János evangéliuma előző fejezete arról számol be, hogy
Jéz IS .az utolsó vacsora alkalmával tanítványai lábát megmosta.
Amikor Péter ezt nem akarta engedni, akkor Jézus azt monqta neki,
hogy "amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd
megérted". És valóban érthetővé vált Jézus feltámadása után sok
minden Péter és a többi tanítvány számára is. - Így van ez ma is.
Sok miJlden érthetővé vált előttünk is a közelmúlt történéseibőlés a
régebbi időkéből is. Az emlékezésben is tisztulhat látásunk. Ünnep
lésünk közben is tanulhatunk, ha ny'tottak vagyunk Isten tettei és
üzenete befogadására.

Ami 1848-ban történt, egy kezdet volt népünk életében. A
szabadság utáni vágyott volt - nemcsak a márciusi ifjal< szívében,
de talán minden magyarban. Mert az idegen erők és hatalmak alatt
egyformán szenvedett a szegény és gazdag. Széchenyi és Kossutb
között a különbség nem a célt illetően volt, hanem az odavezető lÍt

látása között. A dicső és nagyszerű forradalom elbukott. Ám szel· .
leme az emberek szívében megmaradt s nemzedékek után újra
feltámadt. 1956 forradalmában újra fellángolt és újra elbukott. De
1989-ben azután mégiscsak győzött. Ekkor végre az idegen hata
lomtól népünk megszabadulhatott. Mindenki tudja, hogy egy egé
szen új úton - vér nélkül - békés átmene~el (ma már látjuk, hogy
mégis nagyon drága áron) győzött a forradalom.

Had helyezzem míndazt, ami történt és történik Isten Igéje
fényébe. Már csak azért is, mert nagyon sok ember érzi, hogy az, út,
amelyet kerestünk, amely után sóvárgott népi.ink, mégsem ez! Ugy.
Wnile, valamit most is elrontottunk vagyeltévesztettünk. Becsapva
érezzük magunkars ezért kesergünk.

Nos - Jézus Krisztus azt mondja: én vagvok az úti Nem találta
és nem ta!álja népünk ezt az igazi utat, mert nem Istennél keresi az
ember azt. Békés átmenet történt, de hiányzik a belső Mke. E nél
kül viszont nincs igazi külső béke sem. Lehet szépet mutatni, le" et
illosolyogni vagy csendben hallgatni, de ettől még nem lesz b·ke
belül is. A belső feszültség, az irigység gy(íJölelté érlelődik. Ez
tönkre tesz, eléget életeket. A nyugtalanság és békétknség kön.nyen
lángra lobbanhat, ha nem találja meg az ember a krisztusi utat.
Krisztus megismcrése nélkül, az Ő útjának megtalálása nélkül
továbbra is az egyéni érdekek fogják vezérelni azokat is, akik né
pünk<:rt is tehetnének sokat. Meg kell találni az egyetlen helyes
utat, amely biztos cél felé mutat' Ez Jézus Kriszt1lS! Ő az igazság
is. Szinte míndenki hangoztatja és védi az igazságot. De ez kinek
kinek a saját igazsága. Ezt hangoztatják azok is, akik elvették má
soktól és azok is, akiknek élete, családja szenvedett, tönkrement 
mert igazság nem volt.

Milyen sokan hangoztatják a megbocsátást - amiről Jézus is
tanított - úgy, hogy a tanítás másik feléről, a bűnbánatról már nem
akarnak tudni.

Az igazság Istennél van! Jézus Krisztusban hirdeti és adja e
világnak. Jó lenne, ha mínél több szívben érvényre jutna.

A Jézus Krisztusban megtalált út és igazság vezet el bennün
kct az életre! Arra az életre, amelyik e földinél is csodálatosabb s
am 'lyct már itt Krisztu~banaz ember megnyerhe !

Ezck felismerése és elfogadása által legyen wlnepÜllk és
élelünk is áldott!

Ámen.

"Monda neki Jézus:
Én vagyok az út, az igazs'g és az élet ,.~~'

YÜI ö]csoltó

Néhán~' ünnep már~ius folyam1n:
márciu,.; l. I-lm vazó,.;zerda
múrcius 20. Szen József. zűz Mariajt:gvcse
marciu:; 25. Unmk szület' sének hírüladás:'

Bol og sszony)
r
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"Csendőrsortűz oszlatta szé~

Endrődön a békésen várakozó töme
get. "(1)
A háromszor megismételt sortűz kö
vetkezménye: nyolc halott, köztük
három nő - az egyik két hónapos
terhes -, s legalább harminc sebesült.
rvIi történt, ki a fe elős? - tette fel a
kérdést másnap a Független Kisgazda
c. újság, és ké. dezzük mi is immár
:latJC\l1 év elrelté ·121.
1935 márciusában országgyűlési v'
lasztásokra készültek a pártol<. A
gyomai választókerületben a Nemzeti
Egység Párt - vagyis a kormánypárt 
hivatalos jelöltje Rubinek István volt, cl

Kisgazdapárt - vagyis az ellenzék 
jelöl je Andaházi Kasnya Béla.
Endrőd akkoriban közel 15 ezer főt

:ozámláló nagy település volt. A falu
szellemi eli j ko mánypárti volt:
Csemus Mihályapátplébános - a taní
Lók főnöke -, aki a falu szellemének
irányít6ja volt, 1935-ben belépett a
.:U mánypártba. De kormánypártiak
·voltak: a patikus, a főjegyző, az orvo
sok, Q. takarékpénztár igazgatója és
természetesen a tanítók is. " A nép
nem tudott csak aKisgazdapártba

.enni. Itt tu ott kenyeret remélni, itt
fogadták fel őköt a nagyobb gazdák
béresnek, negyedesnek, felesnek, itt
kapott munkát. Ez a hely vó az ösz
szekötő. Ez a párt segítette a nyomo
rult emberek előrehaladását. Vaszkó
Mihály bácsi, Polányi Miska bácsi,
Rácz Lajos bácsi, ezek vótak a
hajjakendek." (2) " Nem vót munká
juk az embereknek. Ezek a csórók azt
várták, hogy Andaházi jót igér, jót
mond. Mer ezelőtt mind ott álltak a
kubikusok a községháza előtt a piac
térec, ott várták, hogy mikor kapnak
;11un. át. A lyányok meg mentek Né
metországba meg mindenüvé sum
másnak. A kubikusok meg ínségmun
kába javí ották a gátat, csatornáztak.
Mikor látta az elöljáróság, hogy mán
végképp éhezik a nép, hát akkor
ahun vót javítanivaló, odavezényelte
őköt, oszt akkor adtak nekik egy kis
krumplit, egy kis lisztet, miegymást'-'
(3)

(1935. március 20. délután 5 óra)

1935 március 20-ra szervezte meg a lesznek kifizetve ... kb. 840-en ott
Kisgazdapárt Andaházi Kasnya Béla hagyták munkájukat." (5)
képvise őjelölt bemutatko ó gyűlését. Az elöljáróság is kivonult Gyomáról a
A Hivata! - a kormáns,' kinyújtott karja helyszínre: hat csendőrrel jött Baricz
- ahol lehetett akadályozta a kormány- Károly csendőralhadnagy és Bakos
nyal ellentétes párt jelöltjét. Szorosan József szolgabíró. Pálka Pál főszolga

egymás utá .i időpomot jelölt meg a bíró is átjött Rubinek Istvánnal, de ők

tervezett gyűlésekre: délután 1 órakor Csemus Mihályhoz mentek be. f\
Hunyán kellett beszélni Andaházinak, gyűlést a községháza udvarán hirdet
háromkor már Kondoroson, de négy- ték meg fél négyre. Andaházi termé
re már Endrődön bl1ett volna kezde- szetesen még nem érhetett oda, így
nie a nagygyűlést. Az endrődi gyűlés pár perccel fél ·négy után a gyűlést

publikálását is megakadályozták, így Bakos szolgabíró lemondta, Baricz
Andaházi röpcédulákat nyomatott. A csendőralhadnagyot a 'ömeg feloszia
korabeli jegyzőkönyvekből tudjuk, tására szólította fel. Az embereket ki
hogy már a gyűlés előtt sokan véle- is zavarták a községháza udvarából.
,edtek úgy, hogy a gyűlés nem lesz De közben megérkezett Andaházi, így

megtartva, vagy ha igen, akkor meg- az emberek csak nem széledtek szét;
zavarják. Feltételezhető, hogy nem hanem a községháza előtt, és a picc-
véletlenül: aznap.a a ivatal ínség- téren várakoztak.
munkát is "szervezett, így több mint A megérkezett Andaházit azzal fogad
ezer napszámos hagyta el a falut és ta a szolgabíró, hogy nem tarthatja
ment ki a határba dolgozni. meg a gWlést, mert késett. Andaházi
Ennek ellenére - vagy talán éppe!! természetesen ebbe nem nyugodott
ezért - "Tengersokan IJótak a gyűlé- bele. Telefonálni akart a belügymi
sen. Ami nép csak elfért a piactérre nisztériumba engedélyért ·a gyűlés

fej .ej mellett. Meg a kövesúton, megtartásához. Finta Albert endrődi

árokba, mindenütt. Temé,dek ember, főjegyző válasza: - Innen nem lehet
ványaiak is, gyomaiak is. Gyerekek is, telefonálni, van itt nyilvános telefon .
asszonyok is, mindenki. Akkora Akkor a postára hajtott Andaházi, de
kís2Űlet, akkora várakozás vót, hogy a minisztériumi emberekre is várnia
nagyon. Az én anyám sose szokott kellett. Hosszas huzavona után végül
kimenni a gyülésre, oszt még ő is ott megkapta az engedélyt a gyűlés meg
vÓt. Azelőtt se, azóta se vót annyi nép tartására. De időközben a községhá
az utcán a aluba. Vesztit érezte·a falu. záról eltűnt minden hivatalos személy,
Mer jó vót az idő, gyönyörü tavaszi aki az engedélyt fogadni, és a g~JŰlés

idő vÓt. Meg annyira mondták : megtartását elrendelni jogosult le t
Andaházinak nem szabad elmondani volna. PáIka ott sem volt, Bakos szol
a kortesbeszédet - ezt suttogták -, mer gabíró nem sokkal cégy óra után
ő kisgazdapárti. Rubinek, az meg elment, de hazament Finta is, az
kormánypárti vót, oszt azt nyomta endrődi főjegyző.

vóna be képviselőnek az elöljáróság. - Ott maradt Baricz Károly csendőral

Úgy' .~gy mindenki ott vÓt. Elmentek hadnagya hat csendőrrel és az idő

az emberek, mert ami nem szabad, az közben kb. 3.000-re duzzadt tömeg
az érdekes." (4) Délután 1-2 óra táj- gel. Baricz a csendőröket a tömeggel
ban még az ínségmunkások is abba- szemben a községháza fala felé állítot
hagyták a munkát, elindultak a gyű- ta fel sorban, és két lovascsendőrt

lésre. "A határból mindenfele húzód- kért még erősítésképpen. l\ tömeg
tak a kocsik egymásután a falu fele. A pedig egyre nőtt. Mindenütt emberek
Berettyón túlról, Rigalyosról, Görögál- voltak. Csupá.n a csendőrök elé a
lásró. Jött~k kocsin, jöttek gya- községháza falához nem mertek közel
log·...noha figyelmeztetve voitak, hogy menni. De teli volt a kövesút, az árok
ha a helyüket idő előtt elhagyják, nem a piactér. "A piactéren lévő hatalmas
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akácfárCl 50-60 nyolc-tízéves gyerek
kapaszkodott fel, a Hősök szobra
alacsonyabb részein is emberek vol
tak. Igen sok volt az asszony, karju
kon gyerekekkel." (6) "Az emberek
viselkedése egyátalán nem volt fenye
gető, olyan volt mint vasárnap a pub
likációnál szokott. A tömeg ozümmö
gött, beszélgetet." (7)
f mikor Gyoma felő) a két
lovascsendőr megérkezett, a tömeg
utat nyito nekik. "Az asszonyok egy
része lármát csapot o: tegyétek el a
revolvert! A tömeg kétfelé vált, de
nem tudott olyan gyorsan, mint aho
gyan a csendőrök mentek, ezért az
egyik csendőr "szárba vette a lovát",
így a ló menni nem tudván oldalazott,
és a tömeg egy részét az árokba szorí
totta, egy páran fel is buktak, a gye
rekek is. A tömeg egy része felszorult
arra a járdára is, ahol a csendőrök

voltak amikor azonban elha adtak,
megint visszamentek Amikor a
csendőrök felé nyomult ct tömeg, a
csendőrök akkor kapták kézbe fegy
verüket." (8)
"A 'ét lovascsendőr jelentkezett
Baricz alhadnagynál, aki azt mondta
nekik, hogy menjenek ct Szent János
kápolnához (a Dombszög előtt volt)
vagyis a tömeg mögé, onnan táma
dunk. A kápolna előtt megállt min 
két csendőr, kardját feltartotta És le
vágta, azután a sortűz mindjárt el is
dördült." (9) Egy tanú, aki közel állt
Bariczhoz, így vallott: "Mikor a két
lovascsendőr elment az alhadnagytól,
hallottam amikor azt mondta: - Embe
rek, a saját érdekükben menjenek
haza! -, de ezt olyan halkan mondta,
hogy csak azok hallották meg , akik
közel álltak. Amint ezt elmondta, ma
gából kikEdve , toporzékolva az árok
szélire ment és ott már mérgesen és
haragosan azt kiabálta: De mostmár
menjenek!!!, abban a pillanatban el
dördült ct lövés." (10)
"Láttam, amint Faragó csendőr a
tömeg közé lőtt. A lövés előtt kissé
meg vol- hajolva, závárzattal betöltött,
és mindjárt el is sült a fegyver. Hogy
miért lőtt, nem tudom, az ablakból
még rá is kiáltottam, hogy miért lőtt a
tömegi-e_ Én ugyanis sem mellette,
sem mege e sem közvetlenül előtte

embereket nem lé1ttam.. o ő azonba 1

ismét töltött, és újra ilyen helyzetben

lőt oA fegyverét nem kapta fel a vál
lához ct későbbi lövések során sem,
hanem csak oldalt mozgatta ... A szél
ső csendőr talán nem lőtt, mert az ő

fegyverének a csöve felfelé állt." (ll)
Az első lövések után egy pillal.atig
dermedt csend támadt, azután: Ne
féljetek, csak vaktöltés volt!. .. mivel az
emberek viselkedése egyátalán nem
volt fenyegető, senki nem gondolt
igazi veszélyre. De nem va öltés volt.
A lövés után egy asszony jajveszékelni
kezdett, a fáról gyerekek ugráltak le,
egy fiatalember pedig (Mészáros
Gyula) leesett a fáról és meghalt. " Én
nagyon megijedtem, felkap tam az
ötéves gyerekemet, awal menekül
tem" (12)"Tímár Vince is, én is sza
ladni kezdtünk, de Vince összeesett
pon a övesút közepén. oopróbált
utánam jönni, de megint összeesett.
Ugyanabban az irányban egy asszony
is elesett... Láttam azt is, hogy a
lovascsendőrök neki indultak a tö
megnek, és az egyik embernek a
karddal a fejére sújtottak." (13) A
szobron túl láttam az egyik barátomat,
Gellai Istvánt elesni o"(14) " A Hősök

szobra körül láttam két asszonyt hal
va." (15) ,A kápolna felé a tömeg
szélén láttam Polányi Józsefnét fel
bukni, aki - mint hallottam - nem is cl

gyűlésre jött, hanem a tömegben lévő

hét-nyolc éves gyereke keresésére
indult. " (16) "Éreztem, hogy én is
megsebesültem, az á ok mellett ösz
szeestem.oode azt még e estem után
láttam, hogya tömeg menekült,
csendőrök mentek utánuk, többször
lő tek. ..a kövesúton már nem volt
senki, csak néhány sebesültet láttam
fetrengeni, erre eszméletemet vesztet
tem. Majd odajött hozzám a bátyám
és ismeret en asszonyok, azok segítet
tek. Én nem tettem semmi rosszat..."
(Roó Gáspárné Dinya Franciska val
lomása,oaki két hónappal később bele
is haJt sebeibe.) "Én a fejemen hátul a
tarkómon ütést éreztem , félig-formán
földre estem, de azonnal felugrottam
és kezemet a sebre téve azonnal or
voshoz szaladtam. " (17) " A bará
tommal komáztam. Halottam egy
lövést... ekkor sebesültem meg én is.
Egy darabig szala tam, de azután
összeestem." (18) "Én már az első

lövésre megsebesültem '" egy ember
behúzott az é.rokba." (19)

"Hordták be a véres halottakat a köz
ségháza udvarába. A folyosó mellett
vannak nagy fenyőfák, azok alá tették
le. Egyik jobban vérzett, mint a másik,
ott tették le őket a fűre. Tizenegyet
hoztak be oda: vót benne sebesült is.
Ezt a Gellai Pistát, a községházná vót
takarító, úg~ hozták be, hogy mán
meg is vót halva. Akkor Polányinét,
kis, törékeny asszonyt, mintha most is
látnám, hozták be véresen, négy kis
árva maradt utána." (20)
Még azon a napon meghaltak:
Farkasinszki Lajos 38 éves kosá,
fonó, négy gyermek apja
Gellai István 23 éves cipész, egy
gyermek apja
Gyuricza Bálintné: Lapatinszki Ve
ronika 30 éves, négy gyermek anyja,
hét hónapos terhes
B. Kovács Lajos 24 éves legényem
ber, gyomai lakos, napszámos
Mészáros Gyu7a 27 éves le
gényember
Polányi Józsefné Fülöp Mária 44
éves, négy gyermek anyja
Privócz. i István 63 éves napszámos
Július 12-én a gyulai kórházban halt
bele sebeibe Roó Gáspárné Dinya
Franciska 43 éves, egy gyermek
anyja. Ö volt a sortlíz nyolcadik ha
lottja.
Tíz sebesültről tudnak a hivatalos
iratok, de a falu kbo 30-ról. Voltak,
akik csak az orvoshoz mentek el, a
hatóságnál nem jelentették sebesülé
süket. Voltak, akik még ocvoshoz sem
mertek elmenni. ~éltek.

A falut azonnal ellepték anyomozók,
a detektívek, maga a belügyminiszter
is ellátogatott. Megtörténtek a felje
lentések, megkezdődött a per először

Gyulán, majd Szegeden, és él Magyar
Királyi Kúriánál fejeződött be. A szol
gabírók és a csendőrök felelősségét

már a per első tárgyalásain elvetették.
Bakos József főszolgabírót a per ide
jére felfüggesztették az állásából, de
egy hónap múlva, április 20-án már
elfoglalhatta állását. Annak él csend
őrnek a sorsáról, aki nem lőtt, igy
emlékeznek meg az emberek: "az első

tárgyaláson még egyenruhába vót, de
már a másodikon civilbe vÓt. Már
akkor nem vót egyenruhája." (21)
Andaházi Kasnya Bélát a gyomai
szolgabíróság jelentette fel izgatással
vádolva (ti. maradásra szóiította volna
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3. Szabó E12kné Kovács Et~lka

4. Szabó Elekné Kovács Etei .a
5, Dá'c Vi Jee
E. Jároli József

.7. Eertel ~r.dre

8. _arkcs lstvi.n : Veres Bé!a, Dienes
lzra, Mat.sz ls ván

S Ear:os M6té
l -lertel Endre
ll. Veres Béla
1.2. Vaszkó Ilon
'.., Fe>-éc Má yás
14. Kon ra A.ndr~s

5. Fra yó István
16. Orbán Antal
17. Kulik Sándor
1"'. N N.
19. Kajla ;stván
20. 3Z2:,6 lekni '-<cvác:s etelk
2: . 5:::0.:,)6 EI2!mé .Továc.s Ete! a

maiban - lett győztes ellenzéki képvi
:e!ő; Andaházi Kasnya Béla. Orszá
go an is hasonló volt az arány: a
kormánypártiak nagy záza,ékban

Gztek.
A falu azóta minden évfordulón meg

mlékezik halottai róL V:>!tak egyszer1
megemlékezések, voltak nagyszaoá-
úak. De ármelyikre gondolunk

mindig ott látunk az ünneplők közöt:
fekete ruhás asszonyokat, embereket.
Virágot hoznak, szó~lanok, tO'lább ot:
maradnak, mint a többiek, _ ha már
nem hailják őket, felzokognak. Ök a
halottak fiai, lányai.

Hor okné Németh Eszter

1-2n. 2,; ,';:3 me- Jegyzetek:
.:. :)·~._:2: ,'", '~)é, 1 Független Kisgazda. 19:~5 mársiu

"Je.'. S~ ÓZ", SIT! 'zú- 24. 1. Lap
<~ ·':'·<=.tJ81: "- ' :wo - - ~patinszkiné Polányi Mária

A.Z é

fe' ö ~jrr.eget) A gyulai törvénys-:ék
o' J 2' elsején .500 pengő pér1:JJn

'2 25."2, vagy 25 nap' ehárásra b~lt2.

0e" Szegedre került. Itt az í élet t
'::O Y f",c:"lap szabadságvesztésre vál

~ -:'3tték A M, Ki:. Kúria 1936 áp ;
"" 21-ér mindkét a"só fekú határoza
:>, ,,,ti"i:>i1 :.<ívül :--2'~ezte és 'elmen
's:t~ .c, nGé<1ázi Kasnya Zélá".

'.': .-·:~>:·:;:é:<:: 0,:, :: J: psngő

.'-oJ::' ~.,::: • .-'.~ -~ e_ • ~ Íel...őr:" l ~

C· ·2'~ - C ,M : .. ~-= ? ""':~·c_~::lk hozzárör-
r-· .•'J.:: .. ':<"~~':::. Az á. ~k

• - ;.: :§~""-:'2 ::ri 'oa I 2;~.:eZ1ék el 
- -::: " 'dá:: c~c-;::;;. érl2i<Csök-

rb , I''-k rt karác 'onyfa alá, ott tanátuk meg a
:;, ";U. )c1arr ('nt b:>zí'.á édesapám, letérgyelt hoz
ildi r ·)rt<l<'rt l':_-: csendőr: - Mit keresel i~ taka

'~ i' {10' 0 rI;: Akkor sánta Urbán jegyző

.'1 ljanaf ,'] lÓ 'iZ cmberhö, a felesígit fog
"v'T I' c, rtl2 (l kockás kendőjit, ott érte a

ft ',:il j",::en '>zétro l ('''ulla. meg a tüdeje kapott lövést
• ,'t\1 1 . ".;:' lyuk .'e' k": Ir1ijn, úgyhogy még utána abbú a

1'1' 'il ,csin;it:!k ~_ ·(;l.b:-it t Száz lébű kimosták a
, '{'j".' VI ~ '1 'll ('!!Varrták.

, :'-' i, ~lt :lOz0Ínk a hdiig-yminiszter, meg egy csendőr.

'1<" 'f" 'órnek:· menjen i-men; biztos maga lőtte agyon
/~1( ",,' \I~" ~zongya: - Ne rijá, kislányom, én nem is ideva-
!'si '1pyol, nem lőttem agyon s nkit se. Azt igérte a belügymi

l is/.1('r 0,.' maj' gondosodnak rul unk. Mikor eltemettük

. ,

l n' '-ICI. ú • -:sre. Otthon ültek kinn az
z.ii.k , .iri;I\ÖZ~ . _;L 'Ma.id oszt valaki gyü~ oszt

'lriska r " 'I'.yod oU van az Andaházi kocsijá
' .. '~r " _~<1 1. :{fl m,-lgára kapott egy pargét

. L 'o kb (!'j<ipj'l k.endC magára iogott,. oszt
. xtiL Fi .etv: ,iz2' 't':' vo m(" csak.

':,: 11\ ~ommal ,n'·~ <iZ (j(:.'émmel mentem a li
'll sz. dIli l ..z:l''ll'.llltt '. Mikor gyüttünk visz

dja ct! ' cm' cr r·./ kar: - l\[0'Olllőtték anyádot!
Ic 1 any~d I (''litva mentem hazaC·le a két

;"'r ut! 'yÓ i. yámnak il. húga. Megfogta a
r .ünk . .1 '~':lrnot kt'reslli il. piactérre.

.;, )ácsi mf:r feküdt a szobor háta megett,
'''''Ia ~kit ~ r;···' :' tek e, Gyiitt velünk szembe

-';k a u( ("- ",lIára tettc puskáját - Állj, visz
'~~ a~''- <\kkor ngem nekilökött a
'k - :zt l,r ~~n,'on, ha mán az anyját agyon

.p l "htl;" . v t'mber (hosszú faasztal, tej
w' q"" l' .• :([y, z .rcs;tl< kiugrott, sr..aladt a

. If l")' thI a lótt-::k, úgyhogy a kalapot

ede-anyámat, kigyüLt az áUculáz, hogy elvisznek b('!lnünkö~ I~n

akkor tizenhárom éVeS vólam, átöleltem édesapám t~rgy·., ilO 'y
ne adjon oda bennünköt, én miI:.d nl megcsináiok, le ne adjon
oda hennünköt Hát oszt akkor édesapám -izonta, I 0:0' nem ad
oda bennünköt .lJgyhogy mindenki ~ne=.lt .zol"áh:i- am n('
látott Eltemettük édesanyámat március 22-éL, (;n mán egy hét
múlva mentem a bolgárokhó (kcrté .zek) dógozni, ::'j.;y ~lt a
fiatal életem.
- Kaptunk 1500 pengőt aégyen te,; :vérek, ez l~: v0t Leve '%

árvapénztárba. Úgyhog:; miko fér1Jü ffient'>m, :ev pengót kap
tam, ez vót a já andóságoi:l Édes pám is l-a.x _ l.ÖJO pen,tő',

az oszt vett i.l 'gyŐIL1<n k má:f<] k ~r~?, é', Ten:. ,Jlomz-.lgb<:.. Ell~lyi

vól .
Teljc~en érthetctl ,ll. ~~C'Jmabya {~z.latatlan. OI:ra!1 !lYo

monítak voltak olt azok ilZ f. mberek - (5, l.ek .VÓIk, lll: a
kisgazdáktú megkapják a'~~ q /.uko:;cafőtlet !Icgycdi')~ vagy
harmadába, vagy azt, hogy Ka lász legyen, vagy azt, Dére,; ,e
gyen. Ezért ment da a sok csóró. Hogy leJalább z. kenyérne.'
valója meg lelme a családjának.

Priv6czki István bácsi is ott maradt szeginy a fődbn, V;dig
csak gyütt haza a veteminyföddi, vót nála egyereblye:ll :l eg,'
kapa. A hídná odament hozzá e ueudvr, el·vélte.' ilii.'.
Aszo gya István bácsi: - Hát mér ves7.ed d, hát 8davÓl.<tl-"1
vetemí yezni. Nem ment el 50 méter!., miko; c. máslli:: '''I.:nc~ór

karddal fejbe csapta az öreg t él kövesúton. Dedig csa!< gYÜl a
veteményrií hazafelc. Lapatin3zki Veronka, az meJ állapoto:>
vót Két lóllapja lett vóna meg hátra. U~7yho}y én eze.' 'el '"
gyűlésekkel úgy vagyok: - No, csak progra!l1'cJe.:zédezzetek, én
felé se megyek, énnekem van dég emlé 'eUi a
programbeszédrií.
De azért mikor lehetett vóna C3apni rajtnk, mégse .::ss.ptam. f '/,

ötvenes évekbe megállt a házunk l"tt egy ávós kocsi Hogy
megjött Páll<a Pál főszolgabíró a fogság Ú, oszt letart6z12.t ák,
ekkor meg ekkor lesz,GyuIán a tárgyalás, menjek el. - Én Lem
megyek. Nem vagyok rájuk kiván i. Az anya ot. Út; sc' adják
vissza, ők meg mán megöregedtek, énnekem mán olyan mind
egy, hOg'j m1csinának velük
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Pelyva Miklóst

Tisztelt olvasóinkl Ezúttal Pelyva Miklós nyomdász vállalkozót
ajánlom szíves figyelmükbe, akinek köszönhetően lapunk kOlső

leg szebb, szrnesebb, színvonalasabb :ett, ahogy ezt bizonyára
mindannyian észrevették. Otthonában fogadott, s válaszolt kér
déseimre.

Mikor !JatÉrozte el, hOfJY egyéni vállalkozó lesz, s mi indította
erre?
Ez nem igazán elhatározás kérdése volt. Egyik napról a másikra
szakadt rám a hír, hogy az ENCI nyomdát, ahol alkalmazottként
dolgoztam. felszámolják. Ez a munkanéiküiiség fenyegető rémét
vetítette előre, Igy szinte gondolkodás nélkül mondtam ki, hogy
akkor én bérbe veszem. Nem is gondoltam akkor végig a dolgot,
kényszerhelyzet volt Behunyt szemmel ugrottam fejest az isme
retlenbe. Ha ehhez bátorság ~ellett, úgy ez a kétségbeesettek
bátorsága· volt, sem idő, sem lehetőség nem volt hosszabb mér
legelésre. Jlzóta már sokszor eszembe jutott, hogy ez rosszabbra
is fordulhatott volnal Szerencsére nem igy történt.

Biztos megélhetést nyú;! ez a vállalkozás?
elenleg úgy tűnik - igen - már amennyire 8gyátalán biztos lehet a
mai gazdasági viszonyok mellett b~rmely vállalkozás jövője.

csak egy saját üzem megvalósítása jelenthetne biztonságosabb
jövőképet, ha ebben a szakmában akarok me maradni.

Nem fél-e a környékbeli igen erős konkurencíától?
Inkább úgy fogalmaznék, én nem jelentek konkurenciát számuk
ra, mindegyiknek megvan a maga rá legjelle zőbb szakterülete,
amit szintén az igény, a kereslet alakrtott ki s ez nem ütközik az
enyémmel.

A.zt gondolom, hogy Gyomaf!ndrödön szinte mindenki ismeri, de
mint tudja, lapunk a város határain kívül is sokfelé eljut az or
szágban, ezért kérem, mondjon néhány szót önmagáról is.
Itt születtem Endrödön 1958-ban, és itt végeztem el az általános
isl<olát. Aztán Békéscsabára kerCiltem, az akkor még Rózsa Fe

renc Gimnázium és Nyomdaipari Szak
középiskolába. Itt érettségiztem és ezzel
együtt kézi szedő szakképesítést kap
tam. Már diákkoromban is futballoztam,
igy hazavártak a helyi csapatba, s hogy
elhelyezkedési gondok ne akadályozzák
ezt, a Szabóipari Szövetkezetben biztosí
tották· számomra állást. Itt dolgoztam
másfél évig, innen kerültem az ENCI
nyomdájába. Itt élek egy "ugrásnyira" az
ENCI-től az Október 6. lakótelepen fele-
ségemmel és két kiskorú gyermekem

mei, akik közül a nagyobbiknak, a fiúnak edzője is vagyok. Mint
ebből is látható, a sporttól sem szakadtam el mindmáig

Még egy utolsó kérdést: Mi indította arra, hogy lapunk előállítását

önköltségi áron vállalja, hisz ez sokkal kevesebb az egyébként
szokásos összegnél, tehát nem "nagy üzlet'; miért vál/alta mégis
ezt a so(( gonddal és nagy felelőséggel"járómunkát?
Megmondom őszintén, ez nagy kihivas, nem k's megmérettetés
számomra Mintegy magamnak is bizonyítani akarom, hogy
tudom ezt csinálni, képes vagyok rá. Mint mondottam, szakké
pesitésem kézi szedő, s mivel igazi nagy nyomdai háttere
nincs, csak az iskolában eltöltött heti két gyakorlati nap, és a
gyomai Kner nyomdában eltöltött nyári gyakorlatol<, már a gépi
szedést is főleg önképzés útján, a régi tankönyvel( 'jraböngészé
sével, nyomdász barátaim útmutatása, ta ácsai segí ségével
sajátítottam el. Egyre tudatosabban próbálok felzárkózni és lé
pést tartani a nyomdatechnikai haladással. Lehet és kell is ezt a
munkát még jobban csinálni, látom hibáimat, igyekszem azokat
kijavítani. Ez újra tanulásra ösztönöz, ami csak hasznomra vál
hat. És végül, de nem utolsó sorban a. szerkesztő khöz f"ződő

személyes jó kapcsolatom is hozzájárult döntésemhez.
Én köször,őm ezt a szerkesztőbizottság nevében is, és bizonyára
az olvasók sem veszík zokon, ha nevükben is nyilatkozom, hogy
mi mindannyian máris szépnek látjuk lapunkat, a hibákat mi,
szeretö szülők módjára, elnézéssel szemléljük.

Na jól értem, akkor ez a géppark hamarosan elöregszik, gondolt
erelújításra, szeretné-e üzemét bővíteni?

Sajnos a nyomdatechnika máris "túllépett rajtam", de relújítás
vagy bövítés előtt még saját mühely megvalósítására kell gon
dolnom, mert bár a gépeket megvettem már, a helyiségeI jelen-
leg is csak bérlem - Igaz, hogy megúj itatták a szerződést - méflis Marsi Jánosné

Milyen munkát vállal?
Ebben - mióta az ENCI-től kapott me~r2ndelések a kapacitásnak
csak !,is hányadát teszik ki - elég széles a skála. Meghívóktól,
névjegykártyáktól kezdve különböző szórólapoko~, vagy akár
tombolatömbökön keresztül az öntapadós termékcímkéig vagy
márkaJelzésekig, és még sorolhatnám. Ezt a mindenl,ori kereslet,
vagy ahogy mondani szokták, a "piac" szabja meg. Régebben,
amikor még az ENCI házinyomdájaként üzemeltünk, szinte teljes
kapacitásunkat lekötötték a kézi könyvelés"8z és egyéb belsö
adminisztrációhoz használatos nyomtatványok, valamint a cipő

dobozokra ragasztandó címkék nyomása. Viszonylag kevés un
bérmunka vállalására volt lehetőség, pedig akkor többedma
gammal dolgoztam. Mindez eléggé egysikúvá tette munkánkat,
nem ösztönzött~eJlődésre, lépéstartásr3, így amikor egyéni vál
la!kozó lettem, bizonyos értelemben szinte újra kelletttanulnom a
szalzmát.

A január 28-29-én megtartott országos nagyvá
laSZll1lállyi ülésen a KDNP új országos vezető

séget választott, amely már mindenki előtt

ismert. Az ugyanakkor elfogadott új alapsza
bály rendelkezései szerint a megyei és helyi
szervezetekben is tisztújítást kell tartani.
A Gyomaendrődi Alapszervezet 1995. február
20-ra rendkívüli gyülést hívott össze, amelyen
megválaszlottn az új vezetöséget.

Tisztújítás a /telyi KDNP-ben Elnöknek újraválasztotUt Vaszkó Andrást, sunk érdekeit tartja legfontosabb felaclatánlli;,.
titkámak Véhané SzedIák Ildikót, gazdasági Ugyancsak a társadalonm1al való legszorosabb
vezetőnek Szabó Zoltánnét. Elnökségi tagok kapcsolatot tűzi ki céljául. Az alapszervezel
lettek: Hanyecz Imre, Gyuriczáné Szabó támogatja a polgánnestert, az önkormányzatol
Erzsébet, Tímár Mihály. Megyei küldötte' mindaddig. amig a város érdekében tevékeny
pedig: Vaszkó András, Császár Ferenc. kednek. Kijelentette, hogy a helyi sz rvezel
Póttag: Talán Mátyás. úgy városi, mint megyeiszinten meghatározó
Vaszkó András régi-új elnök elmondotta, hogy erővé vált. EIIDek oka, hogy az alapszervezet
az alapszervezet politikáján em óhajt változ- egyre jobban beépül a helyi társadalomba. Az
tatni. A párt a KDNP alapszabály betartását és elnök kérte a tagok még hatékonyabb támoga-
a keresztény, nemzeti eszme erősítését, váro- tását .

I
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Nőnapon...

Évmilliók zálltak, évezredek múltak,
He yek meo zülettek, hegyek elsimultak,
Medrek árka regél ré en v It vizekről,
Papiru zok titka misZtikus hitekről.

Mel1nyi letún': "lilág! K" dbevesző csoda!
Csak eoy élmi .. rök, mi nem múlik soha:

.Az a mind n" bíró, mindenttűrő erő,

Melyassz ny zívekb"1 buzogva t'r elő.

Erő, mely 'Id tt gyen ség és jóság,
Var'zslat s szépség, megejtő valóság.
Er", amely al TI assz nyok görnyed"'ek
,Amikor anyáink, s ű társaink le ~ek.

Bennük ör' Kül meg szeretet és béke,
Ők ~ ;12 3 'r"k bizto~ menedéke.
Puha meleg fásrk, ~ét elei" karban,
Elrin 'ató ál m egy picinyke dalban.
Létünk hordo-óí, virá virulása,
Nélkülük nincs élet, c ak világ múlása .
Még a fG~d i drága, mely hord zza őket!

Áldja m . az lsten e nap n a n ,. ket!

Ő apr ..•

Kedves a köszöntés, Apák, Férjek, Fiak.
Meg-megbotló, gyarló esendő férfiak.
Szívünk. a hálával csordulásig megtelt,
De c upán sak egy nap lehet nekünl, szent It?
Ha- életünk egén viharfelhő'támad,
Ha ~önnyeketfakaszt szemiinkból a bánat,
Legyünk mindig társak, együtt r sszban, jóban!
S sz relem lángja, ha lassan hamvadóban,
Szeretet parazsa örök melegében
Éljünk :l:.1ir.den:1apos, áldott békes égben!

Iványi Mk";:l

kofákat, s ők is örillnek a visszatérő, jók dvű örzsv' sár
lónak.

Nem szégyell m bevallani, hogy takarítani nem szere
t9k, abban nemigen zámíthatnak otthon rám...

Mert valami ösztönös pedagógiai érzéld(e1; türeI "mme!
lesem, figyelen gyennekeim - köztük két híny- nyiladozó
'rte1I:..í1.ét, rácsod,Hkozá át, ö.ökké újabb és újabb kérdést
szillő 'rdeklődéséta minket körülvevő világ dolgai iránt.
• agy bbik immár a f"iskola végzős hal!gatójaként sajá'

lábára állt. A ki ebbik, mint mozgássérült, érzékeny, tiszta
Hkével, sebezh tően ig 'nyli él támaszt mi denkor...

M rt igáZ, n m piros betűs ünn p a naptárban ez &.

márciusi napl mé Tis több mint száz éve virággal köszönt
jük a nő" t/ a lányokat, asszo:lyokat világsz rte.

Emlékszem, gyere"koromban Gyomán, a Körös-par-i
erdőkb n, él Ligetben kerestem a hóvirágat az ibolyát. Ha
enyhébb v It a tavasz, akkor úgy illatoztak nagya- yá ntól
Lpott kis kaskámban a csodálatos csokrok, hogy egy évig
emlegettek miatta a nekem oly kedves NŐKl

Mert avasz közeledtével újból 's újbói megl pem az
illatozó csokrokkal ŐKET, a NŐKET.

b ". "

•
>.t

"Aki legdrágább, ak" legsz

Ezt a gyönyörű féImo!'.dato· irC arle Ba de-ai eU ver
s -ből a Himnuszból idéz em Önöknek. Azért, mert éle
te::- D n minden szépet, jót 's természetesen gyet!' Imet iSI
a l rŐK-től kaptam, így csup' nagybetűvel. _J k' d zz6k,
hogy mi közük van mindehhez Önöknek, kedv ,-5 OIvasá~

ink. Bizony, bizo y agyo sok! ~e:-t, ha végiggon (. .ják.
hogy mit j :ent Ö ökli.ek ~I NÓ, akkor talán ok-sok h 
sorJát sorolhatnának; amit 'n most köz eadok.

Mert azt; hogy élek, elsősor' an ÉDESANYÁMI.JAK; a
nyolcgyere~'es endrődi VARGA CSALÁD egyik tamána!<
köszönhet m, hiszen méhébe f gadn nenlt, vállalta a
szószerint fájdalmas gyönyörű szillést; még annak árán iSI
hogy két héten át élet '3 halál között lebegett a mezőtt'rri

kórházban, s azon pilla'.'Htaiban, amikor magánál volt, azt
ismételgette kérdőn: - Jól van él fiam? - S közben l 'zetl
kíváncsian - kutatva az orvosI a nővér szemébe, a szeme
mög ' ... hogy jó t jet kapok-e az engem szoptató cigánya 2

szonytól? Mert már édesanyám méhében növhedve meg
tanuLam talán repülni, :~1Szen "útjai aU az álrr ai an és a
valóságban is vele tar~r.z.,Ln elképzelt, elterv ::-:et útja
in...

t\1ert nerr_;::sak éde~al yimnak, hanem drág::! SZUJÓ
l ~ACYANY~: iNAK is '0 zjnhet2m széF IT,agy&r beszé
demet. Amikor csak tehettem át.'erekeztem Gyomáról a
szomszédos faluba, Endrődre. S ha főzött, ha kertet ka
páll; ha var:!, _a befóttet, Sé: 'anyúságot tett et ott ~ündö
rögtem mellett / segítv 's lestem ittam, szívtam'magam
ba minden 5z<vát, mi.'1t a SZ~VélCS. Hála neki iSI hogy meg
ta ulhatt&lYt gyönyörű nyelvüTh< sz 'p kifejezé~ itI l '(
szebb fordu1 iait a tisz a beszédne.'. Hála nek~, hogy r'~

c p' nélkill ugyanúgy e~ tudo ':enni él savaryúságokat,
beiőtteket,D.int ő tet':e. Azok íz 'b n tovább 'l "lele!n...

Me:t nút tagadjam, hogy TANARNŐThtl egy részébe
társaimhoz llasonlóan iillig szerelmes voltam ám én L!

..,j"ek~m még megada.ott a mindent elsö?rő ELSŐ
"AGY SZERELEtvt amE:ly ma elzúg, vagy sZ23yenlcsen
lsündörög a kamaszok meilett, hiszen tán sz 'gyellnék is

bevallani ezt a csódálatos érzést, még önmagukna.~ iSI
nemi egy másnak. Én még négy 'vig ud !aroltam az lső

nagy szerelmemnek. Ma nem biztos, hogy a fiúk 's lá
nyok tudják, mit is rejt ez a szép szó.. .s azt sem titkolom,
olyan erencsés volt ddigi é:etem, hogy irru:i-.ár az ötö
lik nagy szerelem n'l.ámorítö l"gköre élt ti mindennapja
'maL. le. etne-e mindez é:. Nők nélkill? Aligha.

-"Iert kényszer és erőszak nélkill segítettem mindig
FELESÉGEIM:NEK - kettő volt eddig - ha úgy adódott.
Második feles'gem közel kéthónapos ,. sz?lyeztetett. ter
hessége alatt szinte végig kórházban voll; s majdnem
mindennap megkivánt valamit. Nem va1Jottam szégyent
. zokka- az 'tkek1'et amelyetek készítette neki A hétvé
geken IJ:·indig bevásilfo!ok, szhresen, aJkuk2szen járom él

10
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/Iz ''nkormányzali munkáról
Az elmúlt időszakban az önkormányzat kétszer ülésezett.
Január 26-án a legfontosabb téma a költségvetési koncepció meg
tárgyalása volt. A rendkívül korlátozott források figyelembe vétel&

vel egy szűkített költségeket tartalmazó változat került elfogadásra.
Az érdekképviseleti szervek és önkormányzati intézmények véle

ményezése után feQruár 28-án került sor a költségvetési rendelet

megalkotására. ~zen az önkprmányzati ülésen volt téma az autó

buszjárat dOainak változása, valamint mérlegelési dOról döntött a

testület.

Az aljegyzői pályázatok elbírálásána!< eredménye, hogy a jegyző

javaslatának megfelelően Megyeri László lett Gyomaendrőd aljegy

zŐJe.

A február 14-re ősszehívott rendkívüli ülésen az 1996 évi címzett
'támogatások benyújtása volt napirenden. Ennek értelmében "1996
ra a Városi Művelődési Központ berendezésekre és irodatechnikai

felújításra, a Képviselőtestület a Tájház felújítására nyújt be pályá
zatot. Szintén támogatta a testület a Városi Könyvtár könyvtárellá

tását célzó pályázatot. A Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép

és Szakmunkásképző Iskola, és a 617. számú Ipari Szakmunkás
!<épző és Cipőipari Szakközépiskola kollégiumbővítő beruházás

pályázata is a testület támogatását élvezte.

A közeljövőben az Önkormányzat Mezőgazdasági Bizottsága felméri

a város földterületeinek hasznosítását.

Mivel az elmúlt átmeneti időben ideiglenes földhasználatok is tör

ténet - főleg az un. Béke Tsz kárpótlásból visszamaradt területein 
és jelenlegi használói nem mind ismertek. Ezért, aki ilyen földet

használ, a bérleti sze:-ződés megkötése végett keresse fel Megyeri
István főelőadó urat.

Várfi András
önkormányzati képviselő

Marsi Jánosné

ogos -'tjai k

Mi jm eszünl<be a Selyem vagy a Sugár

utcáról? Rend, tisztaság, szépen karbantar

tott házak. frissen nyírt fCí. rózsák. És mi jut
eszünkbe a Fő utcáról. pontosabba annak

endrődi szal<aszárói? Por. vagy sár. gondo
zatlan középületel<. hatalmas kerél<vágatol<.
piszok. elszórt papírol<. nem ritl<án: árol<ban
rothadó elütött állat teteme. Sokat javitana a

helyzeten. ha szegéllyel látnál< el ezt az

útszakaszt is.

- I(inel< a keze"lésében van a Fő út? - kérde

zem polgárme.sterün!<et. Dr. Franl<ó Károlyt.
- A Fő út I<arbantartása nem a város dolga.

Mive! országos forgz,lom megy át rajta (a

46-os út ), a Közúti Igazgatóság I<ezelésben
van. A 47-es úton nemrégiben volt egj

fejlesztés, ezt is a Közúti Igazgatóság csinál

tatta a l(özle!<edési Minisztérium támogatá

sával.

- És a mi útjainl<ra mi!~or gondolnal<7

- Tavaly elmentünk Latorcai János úrhoz és

az Ő segítségével sil<erült a gyomai részen

a Bajcsy út szegélyénel< a megépítése.
Akkor azt mondtál< a minisztériumban, hogy

arra nincs elég pénzül<. hogy él fő ú
endrődi sZ<"1.l<aszát is megcsináltathassul<. az

10- !5 millió forintba kerülne.
- Ebben az évben lesznel<-e próbálkozások?

- Igen. most frtunk egy levelet Lotz Károly

miniszter úma!<. és I<értünk tóle kihalIga ást.

több okból is. Részben az útjaink miatt:

hogy Gyomán a Bajcsy úton a Itimaradt 880

métert szélesftsék I<L És azért is. hogy leg

alább három év alatt lássák el szegéllyel az
endrődi útszakaszt. Az is jó lesz, ha éve te

legalább egy I<ilcrnétert megcsin 'Inak:

megszűnne a sárfelhordás. ki !ehetnel< a

I<erél<párút és az útszegély I<özötti szal<aszt

tölteni földdel. Fontos volna. mert a I<ét

városrész hangulatát alapvetően befolyásol- Közúti Igazgatóság, sem más. A Napl<eleti

jél ez <\z igazságtalan I<ülönbség. Hiszen a előtt is elment v"damikor a kerékpárút. de

gyomai útsZcll<aszon esővíz elvezetés van, erre csal< a közvetlen közelben lakók emlé

szegélyt csináltal<. kerél<párdt van. lV\ás- keznek. A kerél<párút helyén hatalmas lyu

részt: alapvetően zavarja eX emberek jó kak táto::ga.nak. Nagy Pál képviselőt. a.

fzlését, jó érzését a sár. bárhol is kell egy8tt CYOfV'.ASZOLG vezetőjét l<érdezem a ke-
élnie azzal. rékpárút sorsáról.

- MlIyen témát érintenek még a miniszter - 1993-ban. klJavftottál< a kerékpárutat. A
úrnál? tervel< szerint a Pásztor János úttól a I'odály
- Lesznek I<érdéseink a vfz ügyben. Azt is Zoltá.n utcáig történt volna a javftás. De a
meg al<arjuk kérdezni a miniszter úrtól, munkálatokra a Napkeleti előtt megálltak.

hogy mit javasol. merre induljunk el telefon - Várható az idén folytatás?

ügyben. mert nem jött létre a szerződés a - Nem sok remény van rá.

MATÁV és partnere között. Ezen a - Nagyon rossz állapotban van a Csókási

"vonalon" nincs mire vár unk. lejáró előtti útszal<asz is.

- Az önkormányzat l<ezében vannak viszont - A Hatház utca környékén az Ipartestülettól

a mellél<utalc a Kolléglumig egy 300 méteres útszal<aszon

- Ige8. A k"tyúZ<isra lesz pénz. várjul< a jobb szegélyt tervez a GYOMASZOLG, és ter
időt. A szemét eltakarrtására is. faültetésre mészetesen parl<osftást is.

is van egy kis pénz. Meg kell oldani a - Mi lesz a Blaha Lujza úti szennyvizveze

kondorosi és szarvasi ú közötti összel<ötő tél<kel?

utat ÖregszólóDén. hogy legyen egy nor- - Arra törekszünl<. hogy folytassul< a

mális I<örforgalom autóbusszal. Alakosággal szennyvfzvezetél<el<et. De ezel<re a I<érdé

együtt épftendő kövesutal<ról: úgy gondol- sekre csak a költségvetés elfog. dása után

jul<. hogy az lenne a jó:ha minél több utcá- lehet válaszolni. Annyi biztos. hogy város

ban lenne legalább 3 méter széies egyirá- üzemeltetésre még kevesebb a pénz. mint
nyú út. meghagyva a helyet a szennyvfzcsa- tavaly.

tománalc De ebben az évben arra sincs 1 -=-==-=-==H."o__r_,n:::-o..,.k-::-:oné-=No-ré-::-m-e-t-h-E-'s'-zt-e-f-
pénz, hogy az önkormányzat és a lakosság HELYREIGAZÍTÁS
50-50 %-os vállalással épftsen utat. Renge- E sorok írója ezúton kér elnézést Pelyva
teg a kiadásunk. Közben 20 millió megy el Miklós nyomdásztól, kijelentve, hogy nem
az öregel< otthonának jelenlegi hálózatához. őt terheli a felelősség a február 25.-i Jóté
Az intézményel<nel< a fenntartására még az konysági Estélyen történt tombola

"malőrért", mert bár ő valóban háromállami támogatáson felül 88 milliót hozzá
kell tenni. És még a hiteiel<et nem is emlr- tömböt duplán nyomott, egyforma jelzés

sel, egyfonna sorszámmal, de erre a meg~
tettem.

rendelőt, Ungvölgyi Jánost figyelmeztette
- Tud-e a lakosság valamIt segftenl? is, akihez azonban kórházban tartózkodá-
- Én arra I<érem az embereket. hogy most sa miatt csak üzenet fonnájában, pontat-
egy l<icsit gyal<rabban vegyél< elő a seprűt. a lanuljutott el az információ, így tötténhe
gereblyét. NCl.gyon sokat jelentene. ha min- tett meg a hiba, hogy két egyfor a tömb
denIti maga előtt rendet tartana. Bizonyos. került értékesítésre.
hogy ebben nem fog nel<ünl< segíteni sem a
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HELYTÖRTÉNET
Régen volt, hogy is volt...

Részietek az endrődi Historia Domusbó~.

(Előzmény: Városunk: II. évf. 2. sz.)

Kísérjük figyelemmel, mi történt Schiefiier Ede plébános műk··

dése alatt az egyházzal, a faluval.
1855-56: " ...a templom újra zsindelyezett." Tehát régen zsinde
lyezett volt ennek a templomnak a teteje, szép lehetett.
1857: "A két új iskola céljára az uraság adott 40 magyar hold
földet. Ez a 40-40 hold a Nyárszegi dűlőben Gyoma felé van.
1860: ;,A gyomavégi" iskola felépült, a terv szerint 4000 forint
költs'ggel. Megnyílt mint vegyes ( fiú és lány ) iskola, Balla
Mátyás helybéli származású tanító vezetése alatt... A templomban
a Szent Imre herceg oltárkép elkészült, Fischer Károly által fest
ve."
1866: "A templom külseje megújíttatott...két új csillár vétetett a
hivek a akozásából."
1870: "December 16-án meghalt Balla Károly kánt r, 41 évig
volt Endrődnek kántora."
1871. "Új kántor választatott...Újházi Sándor egyeki kántor ...
Kálvária megújítatoti, a stációs képek üveg alá vétettek."
1873: "Wodianer Albert a nagylaposi majorban ( radalmi) isk 
lát állít. s nem engedi, hogy a kocsorhegyi gyerekek ide járja
nak... Az epemirigy '(járvány), mely június 6-án kezdődött,

pusztított egész szeptember l4-ig. Hatszáz embert ragadott el.
1878: "A szőlőskerti iskola épült 1800 forinton (Öregszőlő),"

1879: "A nagy vizek igen megrpngálták a községet. Alig volt
ház, amelyben víz ne lett volna. A gyomai végen (Gyomavég)
egy 1670 négyszögöl szép telek vétetett (iskolaépítés céljára). Az
'pítk zést Szabó András endrődi ács elvállalta." (Tehát ép'tik a

mirhói iskolát.)
1880: "Szentháromság vasárnapján ünnepélyes körmenet az új
(mirhói) is 'ola b~szentelésére. A körmenetet ezemél is több
ember kísérte." (Nézzük meg, most hogy néz ki a mirhói iskola
épülete... ) Megállapítható, hogy Schiefner Ede időszakában ki
alakult a falu iskolarendszere. Az új mirhói iskolán kívül már
megY l a..k.:
"K"zponti fiúiskola, feljár 312 tanuló
I-IL osztály tanítója: Magics Károly
III-IV. osztály tam ója Szebeni János
Központi leányisko a, feljár 277 tanuló.
I-II. osztály tanítója Kovács Lajos
TII- V. osztály tanítója Vidosies Antal
Gyomavégi vegyes iskolába jár 120 fiú, 108 leány. Tanító: Balla
Mátyás. .
Nagylaposi vegyes !skola, feljár 10 fiú, II leány. Tanító: Csuka
György
Kerti vegyes' i kola feljár 60 fiú, 65 leány. Tanító: Orosz János.
Kocsorhegyi vegyes iskolába feljár 7 fiú, 10 leány. Tanító: Gyu
ris András."
1881: "Nagy csapáss I látogatott meg bennünket az év"
Gyomáról, a Csepüskert felől keresztül tört az árvíz... a szőlők

(Öregsző ő) felé, és azokon keresztül elborította a páskurni földe
ket. Már a községbe is betört volna, de a hívek etnyedetlen buz
galma által ...gát emeltetett.. és így <: község az árvíztől

megmenettetett. Mindazon által a -v-advizek nagy kárt okoztak.
Márciusban tört ki a víz és majdnem augusztus végéig lepte el a
földeket. Több ház összedőlt, a közlekedés a tanyák felé meg
akadt, csak hajón lehetett (közlekedni). Végtére núdőn az árvíz
elapadott, ganéjbul és szaln.ábul emele ek gátat és azon volt a
köZlekedés."

HornoYJ1é Németh Eszter
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Üb!3& tUldltá.k, .bogy minden silirú

tett vigaRGmn<llk' !böjtje keHR, Ggy

Regyen.
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Keresztény népünk nagy tavaszi ünnepe a Húsvét: a halál és a
.diadalmas feltámadás ünnepe. Az elmúlás és ai örökkévalóság
nagy együttélése. A múlandóság és az öröklét összefonódása, a
megdicsőülés jelképe.

Lassan 11 évszázad pereg le, s Európa villámhárítója, a Kár
pát-medence népe ezer veszély közt él. Külső támadások és
testvérháborúk sorozata után, végső nagy veszélyek múltán újra
lombosodik az életfa.

Mohipuszta, Mohács, Nagymajtény, Világos, Donkanyar
szömyűségeit is túléltük. A Táltos király, Tomori, Rákóczi,
Batthyány, az aradi vértanuk, Nagy Imréék mártírságából, ki
hullott véréból életet adó tavasz fakadt.

Nem semmisített meg bennünket Ajtony-Koppány, Zápolya,
Károlyi Sándor, az orosz beavatkozást kolduló Ferencz József,
Kun B~la és Szamuely, a nyilas Szálasi Ferenc, de a néprontó
Rákosi, az 56 hőseit százával bitóra juttató Kádár-Münnich
diktatúra sem.

Valóban igazak lennének Ady Endre szavai? ,,Nekünk Mo
hács kell"

Nem tanultunk a Himnusz, Szózat, Zrínyi éneke, Zrínyi má
sodik dalából?

Hiába rajongott Petőfi? Hiába buzdított Vajda János? Nem
hat már ránk Vörösmarty csodálatos verse? ,,Az úri hölgyhöz" 
melynek én a ,,Magyar Nó1chöz" ·címet adnám:

A kisdedeknek néma szája kér,'
Hogy adj nekik hazát. Ne vond meg azt.
Áldás vagy átok vár e válaszért:
Határozz1 és kimondtad sorsodat.

Szerencsés szerencsétlenség, hogy az elcsatolt országrészek
ból. egyre többen térnek meg hozzánk. Még így is fogy a ma
gyar.

Hadd támasszam fel egykori kiváló f6kántorunkat, Ujházi
Miklóst, aki 1941-ben a nagyhéten halt meg. Életében szívesen
zenésítette meg vallásos költóK verseit. Így nagyböjtben gyak
ran énekeltük a templomban:

Kol4usboton, törött mankón jövünk búcsút járni.
Szűzmáriás magyaroknak kopott unokái. .
Éjfél van a Duna táján,
magyaroknak. éjszakáján
Ninés más, ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelen
Hozzád ver a veszedelem
Boldogságos asszony.

(A szerzőnek Sík Sándort vélem)

A sok baj, szenvedés, széthúzás, ármánykodás ellenére is'
vallom a Magyar hiszekegy e sorát:

"Hiszek Magyarország feltámadásában."
Márton Gábor

\
A tartalombóI:
§ Önnek joga van tudni

2. old.
Évfordulók

Egyéves a "Hittel a Holnap Ifjúságáért" Alapítvány
3. old.

Az önkormányzati munkáról
A falugazdász válaszol

4. old.
Egyházi krónika

5. old.
Bemutatjuk Dinya László vállalkozót

6. old.
Hírek, információk, közlemények

. 7. old.
Iványi György plébános emlékére

8. old.
Kunkovács László kiállításai

9. old
Azt álmodtam az éjszaka...

ll. old
Helytörténet

12. old



Az orosz pravoszláv egyház arra b~;szü!, hogy S év
múlva a világ több mint másfél milliárd keresztényét
képviselő egyházak Moszkvában ünnepeljék meg
Krisztus születésének 2000. évfordulóját.

Összeállította: Császárné Gyuricza Éva

...hogy Magyarország exportból származó 1994 éves
devizabevétel 12-13 milliárd dollárra. tehető ami az,
adósságállomány 45-48%-ának felel meg.
Magyarországnak gyakorlatilag nincs kormányokkal
szembeni adóssága, de a világ számos pontján kisbefek
tetők ezrei, összességében közel 12 milliárd dollár érté
kű magyar államkötvényt birtokolnak.
Az APEH, a VPOP, és a rendőrség márc. 20-ra keH,
hogy elkészítse írásos javaslatát, a fekete gazdaság le
gális keretek közé való terelésére.
A Népjóléti Minisztériumnak elő kell készíteni a gyer
mekvédelmi törvénytervezetet. A legfrissebb statisztika
szerint 1993-ban a gyámhatóságok 257 esetben indítot
tak pert a szülői felügyelet megszüntetéséért, Magyar
országon mintegy 300 ezer a veszélyeztetett kiskorúak
száma.

...hogy megjelent a 6/1995 (I. 31) Korm. rend. a köte
lező legkisebb munkabérről. A teljes munkaidő teljesí
tése és havibér alkalmazása esetén 12.000 Ft, órabér'
esetén 71 Ft. Az Érdekegyezető Tanács megállapodott
arról, hogy 1995. febr., L-től kell alkalmazni a munka
bér legkisebb összegét, de a kedvezőtlen jövedelmi
helyzete miatt a MEZŐGAZDASÁG. VADGAZ
DÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS HALÁ-,
SZAT, nemzetgazdasági ágakba tartozó gazdálkodó
szerveze~eknél 1995. szeptember l.-jétől kötelező a
munkabér legkisebb összegének alkalmazása.
FONTOS MÉG TUDNI:

...hogy a Magyar ~(özlöny 129. számában megjelent a
185/1994.(XII. 29) Korm. rendelet, melyszerint az
energia-áremelésre tekintettel HAVI 600 Ft T' 0
GATÁST KAP: AZ 1994. DEC. 31.-ÉN 60. évet be
töltött nyugdíjas, a üKKANT, akinek az 1994. dec.
havi nyugdíja, járadéka NEM IL:\LADTA meg a
12.000 Ft-ot, a 3 vagy több gyermek után családi Pót-!
lékban részesülő, vagy egyedülálló, aki 'családi pótlékot I
kap, a munkanélküli járadékban, a keresetpótló támo.:.
gatásban részesülő, ha havi ellátása és esetleges kerese
te összege nem haladja meg a havi 10.000 -Ft-ot. A
munkanélküliek, jövedelempótló támogatásban részesü
lők, a 600 Ft-os ellentételezést az önkonnányzattól
kapják.

A törvény módosítja a most nyugdíjba menőknél a ke
reseti százalék szorzatot, valamint azátiagkereset jöve
delemszint szerint figyelembe vehető százaléktábláza
tot.
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...hogy a Magyar Közlöny 129. számában megjelent az
1994. évi CIII. törvény a társadalombiztosítási törvény
módosításáról. .

...hogy a 172/1994.(XII. 20) Korm.
rendelet alapján beutaló nélkül vehető

igénybe a bőrgyógyászati, a ful-orr
gége, a nőgyógyászati, a sebészeti, a szemészeti, az
onkológiai, az urológiai, az ideggondozó, a tüdőgon

dozó, és a bőr-nemibeteg szakrendelés.

...hogy a Magyar Közlöny 129. számában megjelent a
184/1994. (XII. 29) Kormány rendelet a társadalombiz-
tosítási igazolványról. .
Az igazolványt az illetékes Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár, (MEP) a vasutasok részére a Vasutas Társada
lombiztosítási Igazgatóság állítja ki. Az, aki a biztosítás
megszüntetését követően a MEP-től táppénzt, GYES-t,
GYED-et, kapott, vagy neki fel nem róhatóan már nem
részesül munkanélküli ellátásban, szintén a MEP-től

kérheti az igazolványt. Eltartott részére akkor állítható
ki igazolvány, ha az eltartó az eltartásról írásban nyil~t
kozott.
Egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor, ( vagy azt
követő 15 napon belül ) az igazolványt és a személyi
igazolványt be kell mutatni, ha valaki azt az időt elmu
lasztja, a szolgáltató térítési díjat kérhet tőle. A jogo
sultság megszűnését 3 napon belül kell bejelenteni, a
késedelmes bejelentés rendbírsággcJ ~ár.

Az 1995. január 1. előtt kiadott és még személyi szá
mot is feltüntető igazolványok becserélhetők, ha ezt az
érdekelt nem kéri, úgy kell tekinteni, hogy a személyi
szám további használatához hozzájárult. .

...hogy a Magyar Közlöny 12? számában megjelent a
183/1994. (XII. 29.) Korm. renéelet, melynek alapján
a nyugdíj legkisebb összege: 8400 Ft A rendelet mó
dosí~a a havi átlagkereset számítási módját, valamint az
évi 365 napi keresettel nem rendelkezők évi kereseté
nek számítási módját.
A mkkantsági nyugdíj legkisebb összege: III. csoport
8400 Ft II. csoport 8820 Ft r. CSOp0rt 9100 Ft.
Az állandó özvegyi nyugdíj legkisebb összege 7800 Ft.
Az árvaellátás legkisebb összege 7200 Ft.
A baleseti rokkantsági nyugdíj m. csoport 8460 Ft, II.
csoport 8890 Ft, I. csoport 9200 Ft.
A Járadékok: Öregségi járadék 7120 Ft, Munkaképte
lenségi 7660 Ft. Özvegyi járulék 7010Ft.

z



1995. április VÁRO (lNI(

lÉfrforhufókLJ
IV. 20: 1922 április 20-án Endrődön született Fehérváry Ferenc
fotóművész, újságíró. Édesapja tanító volt a faluban. A fotóművész
munkáiból a Néprajzi Múzeumban rendeztek kiállítást. Értékes
felvételeiből az endrődi könyvtár is őriz néhányat. Halála után özve
gye a 3. sz. ált. iskolának adományozta az elhunyt fotóberendezése
it és a könyvtárnak számtalan képet. Fehérváry Ferenc 1988 no
vember 28-án halt meg Budapesten.
IV. 21: 1941 április 21-én 77 éves korában Endrődön halt meg
Ujházy Miklós, a falu nagyhírű és csodálatos hangú kántora. Bú
csúztatói, melyeknek szövege irodalmi értékkel mérve is megállják a
helyüket, Halotti búcsúztatók címmel könyv alakban is megjelentek,
és nagy segítséget jelentettek az ország katolikus kántorainak. Köz
ismert verses éneke volt: Aharangok búcsúztatása. Tréfás

alkotása: A román csapatok búcsúztatása. Két örökbe fogadott
gyermeket nevelt fel.
IV. 21: 1879 április 21-én született Gyomán Dr. Kató József volt
pénzügyi titkár, a Békésmegyei Közlöny főszerkesztője, író, költő,

műfordító. Megjelent kötetei: Versek, Életbarázdák, Költemények,
Pipaszó mellei.t, Krónikái. Meghalt 1926 november 4-én.
IV. 23: 1862 április 23-án halt meg Dávidházi Bekes Sámuel
református lelkipásztor, Gyoma első történetírója. Poroszlón szüle
tett 1789-ben. 1818-tól 1862-ig, majd öt évtizedig volt a reformá
tus egyház vezető lelkésze. Külföldi tanulmányút után foglalta el
állását. Az akkori idők polihisztorai közé tartozott. 1848-ban ő volt
a helybéli márciusi események szószólója, fellépett az erőszakos

túlzók és a népet félrevezetní szándékozók ellen. Veje, Imreh Sán
dor, a későbbi főiskolai és egyetemi tanár, aki épp 1848-49-ben
volt gyomai káplán. Imreh Sándor a forradalom tisztaságát és nem
zeti jellegét védő cikkei sorra jelentek meg Kossuth hírlapjában.
IV. 28: 1954 április 28-án Endrődön született Uhrin Emese Kata
lin művészettörténész, politikus, országgyűlési képviselő. Fő munká
ja: Ókor és Bizánc művészete. Édesapja: Uhrin József volt.

"
ett ,

1994. február 8-án jelentettük be a Békés megyei bíróságon a
Hittel a Holnap Ifjúságáért Alapítványt, mely a KDNP
Gyomaendrődi Szervezetének kezdeményezésére jött létre az alábbi
gyomaendrődi magán- és jogi személyek, mint alapító tagok felaján
lásaiból, 185.000,- Ft alaptőkével: Császár Ferenc, Császárné
Gyuricza Éva, Dr. Farkas Zoltán, Horváth János, Hunya István,
Iványi László, Szujó Lajos, Szujó Lajosné, Vaszkó Irén, Várfi And
rás, 617. sz. Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskola,
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási
Képzési Alapítvány, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Kner
Imre Gimnázium Alapítványa, Endrőd és Vidéke Takarékszövetke
zet, Thermix Kft.

"Az Alapítvány célja: a Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2 sz.
alatt épülő egyházi iskola működésének támogatása, hogy a város
ifjúsága hitében és erkölcsében megerősödve minél nagyobb hasz
nára váljék nemzetének.
A támogatás az alábbiak szerint valósul meg:
.. Az iskola rendeltetésszerű működéséhez szükséges berendezé

sek (tárgyi eszközök) megvásárlása a magasabb színvonalú okta
tás érdekében

.. Az iskola tanulóina.l" motiválása a jobb tanulmányi eredmény
érdekében (versenyeztetés, felzárkóztatás, továbbtanulásra szer
vezés, jutalmazás), nemzetközi kapcsolatok tartása tanulói és is
kolai nevelői szinten, mozgalmi élet támogatása.

o Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás támogatása
o pedagógusok iskolai munkájával kapcsolatos továbbképzés,

iskolai rendezvények, segítése"
Az Alapítvány vagyonát öt fős kuratórium igyekszik gyarapítani:
Marsi Jánosné, Ungvölgyi János, Ladányi Gáborné, Varga József
és Dr. Valach Béla. E munkánk eredményeként az Alapítvány va
gyona a mai napon 454.000,- Ft. Ez azt jelenti, hogy az induló
tőkéhez 269.000,- Ft-ot tudtunk felhalmozni.

Fő forrásaink a következők voltak:
l. HagyományteremtőJótékonysági Estély, 1994. február 12. 

Bevétele - 96.100,
2. Jótékonysági Koncert a Szent Imre Templomban 1994.

április 10. 16.100,-
3. Hag-yományos Farsangi Jótékonysági Estély 1995. február

25. 120.000,-
4. Magánszemélyek támogatása: 19.000,-

Kiadásaink zömét az adminisztráció teszi ki, valamint a könyvelési
költség. A kuratórium mindenféle ellenszolgáltatás és költségtérítés
nélkül, teljesen önzetlenül végzi munkáját.

Mint ebből a fenti - bár nem teljesen részletes - pénzügyi beszámo
lóból is kitűnik, a magánszemélyek csatlakozásai (adományai) igen
kis részét teszik Ki a bevételeirL1.mek. Oka: a kuratórium úgy döntött,
hogy amíg az egyházi iskola nem áll, nem kérjük a polgárok hatha
tós támogatását, mivel az alapítvány céljaként "az egyházi iskola
működésének támogatása" szerepel. Íg-y nem érezfcink erkölcsi
alapot arra, hogy egy még nem létező intézmény megsegítésére
hívjuk fel a lakosságot. De mivel az iskola mint épület és intézmény
a megvalósulás küszöbén áll, úgy gondoljuk, "ideje van" a széles
nyilvánosság támogatását kérni. Ezért a Városunl( következő szá
mának mellékletéül küldünk mindenkinek egy-egy befizetési csek
ket, meiy a Hittel a Holnap Ifjúságáért szám!aszámára szól. Szám
iánkat az Endrőd és Vid.éke Takarékszövetkezet vezeti az
alábbi számon:

269-98370-0617
Kérünk mindenkit, hogy ki-ki tehetsége szerint támogassa Ala

pítványunkat, mivel mi - az alapítvány ku.ratóriuma - íg-y tudunk
támogatást adni az iskolának.
Köszönettel tartozunk a jótékonysági bálok szponzorainak, a vállal
kozóknak. Önzetlen és hathatós segítséqjkre, tárgyi és anyagi fel
ajáflJásaikra a jövőben is szárníturLk. E segítség nélkülözhetetlen volt
a február 25. -i igen jó hangulatú és a bevételt tekintve is sikeres bál
megszervezéséhez.

Én magam külön köszönöm Marsi jánosné (Erzsike) áldozatos
és fáradhatatlan munkáját mind az alapítványadminisztrációjában,
mint pedig a bál szervezésében, melynek oroszlánrészét ő végezte.

Még egyszer köszönetet mondok a Jótékonysági Bálat támoga
tóknak, név szerint:
Bela Imre, Bútoripari Szövetkezet, Dezső Zoltán, Corvo Bianco,
Hegedű.s József, Turul Cipő, Kert Kiwi Kit, Körös Bútoripari Kft,
Lizák István és Neje, Mahovics Erika, Mészáros Vendel, Németh
Dezső, Réti Virág Bt, Rófusz Zoltánné, Stranszki Mihályné,
Szimpatik Kft, Thermix Kft, Tímár János és Neje, Tímár Vince,
Vaszké András, Gyomafarm Kft, Villányi Attiláné, Raichle Sport
Kft, 6J.7. sz. Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskola.

(Remélem, sem az adminisztráció, sem a nyomda ördöge
nem tréfál meg, és nem maradt kj senki a felsorolásból.
Ha mégis, előre is elnézést kérek, s ha tudomásomra jut a
hiány, a következő számban pótolom.)

A2 Alapítvány Kuratóriuma nevében:
Dr. VaIach Bé!21

a Kuratórium emöke
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Az önkormányzati munkáról

1995 április

A volt tennelőszövetkezetektölátvettföldek:
Alkotmány Tsz 513 ha átlag 14 Ak/ha
Béke Tsz 338 ha átlag 16 Ak/ha
Lenin Tsz 1241 ha átlag 21 Ak/ha

A február 28.-i ülésen szó volt még a polgár
mester és az önkormányzati képviselőkjavadalma
zásáról, a pályázatok benyújtásáról, a köztiszta
ságröl szöló rendeletről.

A mezőgazdasági bizottság már két ízben foglal
kozott az önkormányzati tulajdonba kerülő termő

földekkel.

Az új önkormányzatnak komoly pröbatétele volt
az 1995 évi költségvetés elfogadása. Az előkészítő

munka során, a bizottsági üléseken a képviselők

megtárgyalták, alaposan átgondolták a koncepciöt,
és így a lehetőségeknek legjobban megfelelő előter

jesztés került a február 28.-i ülésre.
Igazságos döntés született a sport támogatását

illetően, ahol fIgyelembe véve a klubokban sporto
lök létszámát, annak megfelelőenállapították meg
az összegeket: a Spartacus TK , amely asportolök
legnagyobb számát felöleli, a cselgáncstöl a sakkig,
2 millió forintot, a futball klubok l-l milliót kap
tak. A költségvetéshez kapcsolödó bizottsági fel
adatok közül külön említést érdemel, hogy a pénz- A fenti földterületek összefüggő táblákban van-
ügyi bizottság feladata félévkor felülvizsgálni az nak. Ez évi hasznosításuk rendezett. A volt Béke
intézmények pénzügyi helyzetét. Tsz területét művelők többsége a bérleti szerződést

A KÖLTSÉGVE1ÉS BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐ megkötötte, az ismeretlen földhasználök felderitése
ÖSSZEGE: 812.622.000.- Forint. Ez a szerény folyamatban van.

A több mint 2000 ha földterület sokköltségvetés csak az intézmények fenntartására és
a város működésére elegendő, de amikor napja- gy?maendrődi p?lg~mak me?élh~tését, az önkor-
inkban az önkormányzatok sorra csődbe mennek, manyzatnak pedIg bIZtos bevetelt Jelenth~t. ,

k-lt· t". d' k "t VaTfiAndrasez a o segve es IS ere menyne szarru . . önkonnán zati ké viselő

-------------------------------------------------------------~----~----

Az elmúlt év mezőgazdasági

támogatásai csak részben vál
toztak. Úton-útiélen sokan
megkérdeznek , hogy milyen
támogatással lehet gépeket
beszerezni. Ezért most a me
zőgazdaság eszköz-ellátott
ságát segítő támogatásokról
kívánok szólni.

A támogatás az új gép vá
sárlását és az új gép tartós
bérletét (lízing) célozza kamat
támogatás illetve lízingdíjhoz
nyújtott támogatás formájában.
Igénybe vehetik mindazok a
jogi személyek, jogi személyi
ség nélküli társaságok és ter
mészetes személyek, akik, illet
ve amelyek mezőgazdasági te
vékenységet folytatnak. A ter
mészetes személyek esetében
nem ieltétel, hogy vállalkozói
igazolvánnyal rendelkezzenek.

A támogatás iormájaa kizá
rólag pénzintézettől ielvett,
éven túli lejáratra engedélyezett
hitel kamattámogatása. A tá-

mogatás mértéke a kamat 70
%-a. Aki lízing iormában jut
mezőgazdasági géphez, az a
lízingdíj 12 %-át igényelhetí
támogatásként.

A ient leírtak. első hallásra,
úgy gondolom, egyszerűnek

tűnnek, nem kell több példá
nyos pályázatokat íratni, nem
kell annak eliogadása érdeké
ben eljárni, stb. Meg kell azon
ban ielelní az igen magas banki
követelményeknek és természe
tesen a bankok pályázattal
ielérő dokumentácíót kérnek a
hitelszerződéshez.

Röviden leírok néhány pénz
intézeti követelményt, amely
bankonként és ügyfelenként
természetesen más és más le
~::2t.

hkí gépvásárlásra szá.n".:a el
magát rendelkeznie kell 50 %
sajáterővel és az Áia összegé
vel, mivel adóra nem jár hitel.
A jelenlegi alapkamat 32 - 35
%, melyre jön 2 - 5 % kezelési

költség. A ielvett hitelhez szük
séges 150 % hiteliedezet. Itt
említem meg, hogy az új gép
értékének 50 %-át logadják el
iedezetként, de van olyan
pénzintézet, amely kéri az el
adó cég nyilatkozatát a vissza
vásárlásra. A hitel iutamídeje 5
- 5 év, a törlesztő részleteket
általában egy-egy nagyobb be
vétel (búzaértékesítés, állatel
adás) után, mig a kamatokat
negyedévenként kell megfizetni.
A baknak mindig a szerződés

ben ioglalt teljes kamatössze
get kell iízetni, majd annak
igazolásával az APEH-től igé
nyelhetővissza a támogatás.

A TÁMOGATÁS CSAK
MEZŐGAZDASÁGI GÉPRE
VEHETŐ IGÉNYBE, mely a
rendelet 7. sz. mellékletében
van ielsorolva.

Várií András
ialugazdász
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A nagyhét liturgikus rendje:

A gyomai templom programja:
április 9. Virágvasárnap: 10 óra: Barkaszentelő mise passióval
április" 13. Nagycsütörtök: 6 óra: Az utolsó vacsora miséje
április 14. Nagypéntek: 6 óra: Urunk szenvedésének liturgiája,
passió
április 15. Nagyszombat: 9-12-ig: közös ima a szentsírnál, 5 óra:
Húsvét Vigiliája: tUz- és húsvétigyertya szentelés. exultet,'
FÖLTÁMADÁS ürmepe, majd körmenet a templomkertben
VÓ idő esetén).
Húsvétvasárnap és Hú.svéthétfőn ünnepi mise délelőtt 10
kor

Az endrődi templom programja:
Nagyböjti lelkigyakorlat az idén is a nagyhéten: április lO-ll-l2-én,
azaz nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdáll lesz, este 6 órakor. A
lelkigyakorlat alkalmával a betegek kenetét is kiszolgáltatjuk. Felve
heti bárki, aki súlyos'lbb betegségben szenved, ill. minden hatvan éven
felüli hívő, még ha egészségesnek érzi is magát. Húsvéti gyónásunkat
is végezzük el a lelkigyakorlat alkalmával.
A lelkigyakorlat vezetője: Seidl Ambrus piarista atya, csorvási plébá
nos.

április 9. Virágvasárnap 10 óra: Barkaszentelő mise passióval
április 13. Nagycsütörtök: 6 óra: Az Utolsó Vacsora miséje, csen
des adoráció
április 14. Nagypéntek: 9 óra: keresztút, 6 óra: A Urunk szenvedé
sének liturgiája, passió
április 15. Nagyszombat: egész napos Szentsír látogatás, 5 óra:
Húsvét Vigiliája: túz- és húsvétigyertya szentelés. exultet,
FÖLTÁMADÁS ünnepe, majd utcai körmenet
Húsvét mindkét napján a miserend: 8-kor, fO-kor, és este
6-kor.

Iványi László plébános

A Gyomai Református Egyház ez év folyamán vissza
kapja egykori Fő u. 171. sz. alatti ingatlanát.( Volt Iparisko
la és Vincze dr. féle ház) Az egyház presbitériuma úgy
határozott, hogy szociális otthont alakít ki és üzemeltet
ott.

Az előzetes felmérések szerint 7 kétágyas és 3 négy
ágyas szobát lehet kialakítani az átalakítások során. Jelen
leg a részletes tervek elkészítése van folyamatban. Szeret
nénk a munkát már az idén megkezdeni és 1996 év köze
pére be is fejezni. Ám ennek időpontjátmeghatározza az,
hogy hányan jelentkeznek és milyen anyagi támogatást
tudnak biztosítani azok, akik beköltözni szándékoznak.
Előzetes számításQk zerint személyenként 500 ezer forint
befizetésével, vagy ennek megfelelő ingatlan felajánlásával
lehet helyet biztosítani a készülő otthonban.

Ezúton kérjük azokat az időseket, - házaspárokat vagy
magányosokat - akik szeretnének bejutni ez otthonokba,
hogy jelentkezzenek a Református lelkészi hivatalban.
(Gyoma, Hősök ú~a 44.)

Református Szociális Otthon lesz ez, de vallásuktól - és
annak gyakorlásától - függetlenül is jelentkezhetnek az
érdeklődők. Amennyiben a férőhelynél többen jelentkez
nének , úgy a jelentkezési sorrend és a belépésre felajánlott
összeg is meghatározó lesz. Az itt leírtakon kívül további
felvilágosítással is szívesen szolgálunk minden érdeklődő

nek hétköznaponként délelőtt 8-12 óráig a fenti lelkészi
hivatalban.

Sípos Tas Töhötöm
lelkipásztor

Az égben immár u.Üongva zengjen az angyalok kórusa_
es uijongjanak Isten csodálatos művei:

fölséges nagy Királyunk győzelmét

búgó kiirtnek hangja áldva áldja!
A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája,
és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta;
érezze meg az egész nagy világ: már tovatünt a bűrmek

árnya!
Es vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat,
hogy ilyen fényesség ragyog benne,
visszhangozzék a nép szent éneke,
bátran töltse be az Isten házát!

Most kérlek titeket, kedves testvérek,
kik e szent fény csodálatos ragyogásában körülöttem

álHok, .

könyörögjetek velem egyűtt Istenhez, a mindenható
Úrhoz,

irgalmasságát kérve,
hogy Ö, aki engem méltatlan szolgáját
levitáinak soriba lúvott,
árassza rám kegyelmének fényét,
és húsvéti gyertyánk dicséretét általam vigye végbe.

Valóban méltó és igazságos,
hogya láthatatlan, mindenható Atyaistent,
és egyszülött Fiát, a mi Urunkat Jézus Krisztust
a sziv és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk.
Ö lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt,
amivel Ádám tartozott,
s az ösbűn zálogát kiválto!t<~ szent vérének árán.
Melt abban áll a húsvét ünnepe,
hogy igaz llúsvéti Bárányunkat megölték értiinJc,
s az ö vere lett a szent jel hívö népe házain.

AHÚSVÉTI ÖRÖMÉNE/(, EXUL TET
Áldott éj,
mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait

Egyiptomból,
száraz lábbal a Vörös-tengeren átvitted öket.

.Á1dott ez az éjszaka.,
mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye
a bűn minden árnyát

Áldott ez az éjszaka,
mert ma szerte az egész világon a Krisztusban lúvőket

a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától
elválasztván

a kegyelemnek átadja
s a szentek közösségébe kapcsolja öket.

Áldott éj,
a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus,
és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza.
Mert senunit sem érne földi életünk,
ha a megváltás ránk nem árad.
Ó milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk!
Ó kimondhatatlan szeretet és jóság,
hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte.
Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke;
hogy Krisztus legyen váltságának dija!
Ó szerencsés vétek,
hogy ilyen hatalmas és fölséges Megvá!tót kivánt és
érdemelt I

Ó valóban áldott éj,
csak te voltál méltó, hogy.tudjad a napot és órát,
melyben Krisztus a halálból feltámadt
Ez az az éjszaka, melyről az Írás mondja:
"Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye,
és világosság támad boldogságomnak éjén."
E szentséges éjszaka száműzi vétJ....ünket, ,

lemossa minden bűnünket,

a bűnbánóknak ártatlan szivet ad,
a szomorkodóknak vigaszt kínál.
Távol űzi a gyűlölködés átkát,
és meghozza a békés egyetértést,
a zsarnok gőgjét is fékezi.

Ez éjszakáért fogadd el tehát, melUlyei szent Atyánk,
a dicséret esti áldozatát tőlünk:
a méhek viaszából készült gyertyát
a néked szolgáló papság által
ünneplő szent Egyházad nyújtja néked.
Már tudjuk, mit hirdet ez a gyertyaszál nékünk,
mely az égi tűzröl Isten dicséretére gyulladt lángra.
És bánnily sokfelé osztottuk szét lángját,
e megosztásból semmi kár nem érte.
Mert olvasztó viasz táplálja szüntelen,
amit e gyertyához a szorgalmas méhek készitettek.

Ó valóban áldott éj,
mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és

mennyei!

Most kérünk tehát, Urunk téged,
hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng,
melyet néked áldozunk,
és el nem fogyó tiszta fénnyel
űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát.
Mint jó illatú áldozatot, fogadd el tőlünk,
és világossága az égi fényekkel olvadjon egybe!
Fénylö lángját találja égve a szép hajnalcsillag-,
az örök Hajnalcsillag, ki soha nem lát alkonyt:
a te Fiad, Jézus Krisztus,
ki visszatérve a sírból,
az emberi nemre szeliden árasztja a megváltás fényét,
él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Amen.
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Kedves Olvasóink! munk (a békéscsabai val együtt) Hány embert foglalkoztattok?
450 millió forint volt. 50 főt, amelyből itt helyben 16·

Ismét cipőipari -vállalkozót sze- Hogyan jutottatok e idáig, vet- főállású alkalmazott talál biztos
retnék bemutatni, Oinya Lászlót, tél-e fel Start hitelt, vagy milyen kenyeret, tisztességes megélhe-
akit a' IICorvo Bianco/l tést.
gyomaendrődi részlegénél, an- .Mit tartasz legfontosabbnak a
nak irodájában, kerestem fel. Az vezetésről?

épület külsőleg nem sokat válto- A cégvezetéssel kapcsolatban
zott, legfeljebb gondozottabb vallom: a divat változhat, de az
lettI alig sejteti azt az imponáló elegancia marad. Én soha nem a
eleganciát, ami a belépőt fogad- párszám növelését tartottam fő-

ja. szempontnak, hanem a minősé-

Valamikor jól ismertem ezt az get. Hála Istennek sikeres ember-
épületet, így fel tudom mérni a nek tudhatom magam, hitvallá-
szembetűnő változást, ami nem som: Szerezd meg az okos embe-
kis elismerést vált ki belőlem. rek elismerését, viseld el ha be-
Kedves Lad! Úgy tudom, Te a csapnak a hazug barátok, igye-
vállalkozásodat régen kezdted, kezz azon, hogy jobbíts a vilá-
amikor az ENel még nyereséges gon, s ha egyetlen emberen segí-
volt és Te felelős be- tettél, akkor már
osztásban dolgoztál [lJ~/66/2. elégedett lehetsz.
"zemf nntartási osz;. ~.. Támogatunk, patro-

tályvezetőként. MiOIT)YA lÁSzló VAllA-lKOZÓC nálunk társadalmi
indított mégis arra az szervezeteket, ala-
elhatározásodra, hogy L..- .-.J pítványokat, sport

tőkét mozgattál meg? kört, idősek otthonát stb.vállalkozó légy?
Nagyon hasznos volt számomra; Nem. Semmiféle hitelt nem vet- Ezt magam is tanúsíthatom, hi-
hogy az üzleti élet több terü letén tem fel. Kezdettől fogva az éves szen nem egy alapítványi ren
is dolgozhattam, így már 1985- nyer~séget újra és újra visszafor- ·dezvényre kértem már· tőled

. ben, igaz, hogy csak mellékfog- ga~~ < s mindig megtaláltuk a tombolához tárgyakat és soha
lalkozásként GMK-ban harmad szá ítók és vevők közötti legked- sem kellett üres kézzel távoz

vezőbb finanszírozási lehetősé-
magammal kezdtem el a vállal- nom. Hol találkozhatunk termé-

geket. Ahogy nőtt az igény, a
kozást. Akkor még magam sem keitekkel, úgy az általatok gyár-

kereslet, úgy építettük egyre na-
gondoltam, hogy mivé növi ki gyobbra vállalkozásunkat, mely- tottakkal, mint az importáltak-
magát. nek fő profilja eleinte leginkább kal?
Jelenleg mi a formája a vállalko- csak exkluzív női cipő volt, ké- Helyben . pillanatnyilag nincs
zásodnak s milyen nagyságr,en- sőbb lányka és fiú cipő gyártását boltunk, fenntartása nem volt
dű? és forgalmazását is igényelte a gazdaságos, hiszen városi vi
Lényegében családi vállalkozás a piac, így erre is ráálltunk. A for- szonylatban elég sok cipőipari
Corvo B· co Schuh Bt forma'J' , vállalkozó van s többnek vanlan a- galmazott lábbeliknek mi csak
ban és a Corvo Bianco egy részét állítjuk elő, választé- boltja is. Legközelebb Békéscsa-·
Cipőnagykereskedés Kft, melynek kunk további részét import cipők. bán van a CORVO BlANCO
élén fiam ifj. Dinya László áll teszik ki. Cipőgyártás csak a CORNEL ÁRUHÁZ, ahol főleg
Békéscsabán. Én pedig itt gyomaendrődi üzem részben fo- import női, férfi, gyermek lábbe-
Gyomaendrődön tartom a frontot Iyik. lik és sport ruházati termékek

a Bt gyártórészlegénél. A nagy- Melyországokból importáltok? kaphatók, de hasonló jellegű
ságrendről talán nem pár- üzletünk a fővárosban is van,A Távol-keletről, Taiwan,
számban, inkább összegben tud- csak ott ruházati termékeket nem

Bangkok, Malaysia, és Európából. a'rusl'tunk. 'V,'szontelado'l<on I<e-
nék nyilatkozni: Az éves forgal- fNI I é h II d'·

o eg o asz, n met, o an uz- resztüI azonban _azt mondha-
letfeleink vannak.
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Marsi Jánosné
Fotó: Császár Claudia

tom az egész országot
"terítjük", magánkereskedőktől

kezdve áruházakon át a nagyke
reskedésig.
Mik a terveid a jövőre nézve?
Akarod-e bővíteni vállalkozáso
dat?
A termelői kapacitás növelését
nem tervezem, inkább még jobb
minőséget,még szélesebb válasz
tékot szeretnék biztosítani. Még

szélesebb tömegeket szeretnék den rétege megtalálja a számára
kiszolgálni oly módon, hogy -né- árban és minőségben a legmegfe
hány "Discont" áruház létreho- lelőbbet.

zását tervezem, ahol a viszont- Kívánom, hogy reményeid telje
eladói árrés kiiktatásával olcsób- süljenek, elvárásaid megvalósul
ban értékesíthetnék nagyobb pár- janak és mi vásárlók is minél
számot. Azt hiszem, a mai gaz- több helyen találkozhassunk az
dasági viszonyok között különö- általad gyártott és forgalmazott
sen figyelembe kell vennünk él. termékekkel.
vásárlók pénztárcáját is, s arra
kell törekedni, hogy azok min-

/" /' #D

'MAC/O/l, HOZA
/'

MENYE

.* * *

Törőcsik Mária
5510 Dévaványa
Széchenyi u. 5.
vagy: Hősök tere 3.

Balázs, Karácsony, Dinya, Dobó, Máté, Nagy,
Balázs, Gardi, Forgács, Tóth, Polányi.
Reméljük, még sok kellemes perc vár ránk!
Jöjjön, cLrukkoljunk együtt, szórakozzurJc
közösen, kulturáltan. HAJRÁ Barátság! Me
gyei I. oszt. tavaszi fordulói április hóban:
IV. 2. 15.30 Elek - Gyomaendrőd Barátság
IV. 9. 15.30 Medgyesegyháza - Gyomaendrőd

Barátság
IV. 15. 15.30 Gyomaendrőd Barátság 
Battonya
IV. 23. 16.00 Kunágota - Gyomaendrőd Ba
rátság
IV. 29. 16.00 Gyomaendrőd - Barátság Gyu
lavári

SZr1MÍTÓGÉPES MUNK4BAN IS
ELŐNYA GÉPÍlffll TUDAS!

Az olyan fiatalok 7. és 8. osztályosok, akiknek
középiskolában tantárgy lesz a gépírás, vagy a
számítástechnika, az alapokat gépírásból
könnyen elsajátithatják pályakezdés előtt 
Gyomaendrődön - .Az oktatás történhet cso
portosa11, vagy egyénileg. FeLTJ.öttek és fiatalok
egyaránt jelentkezhetnek levélben, vagy sze
mélyesen.

Elkészült az ENDRŐDI FÜZETEK 4.
kötete. Címe: Népszokások Endrő

dön.
Megvásárolható a gyomai kÖI!.yves
boltban, a gyomai könyvtárban, 22

endrődi Népházban és könyvtárban.
Ára: 250 Forint.
Részlet a láadványból a 12. oldalon
olvasható.

SPORTHÍRADÓ
Már a negyedik szezon felén túl jár az újra
szervezett Barátság SE labdarúgó együttese.
Nyugodt szívvel állíthatjuk, érdemes volt
hamvából újraéleszteni az 1921 óta létező

labdarugó sportot. A rommá pusztított öltöző

megújult, a pálya gyönyörü kömyezete felüdü- i=E'=============l!2::i===J
lést és kicsalogaté szórakozást nyújt a rajon
góknak.
A város fiatalsága hasmos és egészséges
sportolási lehetőséghez jutotl. Százak látogat
ják a hazai mérközéseket. Az ec!zéselmek is
bőven van p..ézőjük. A sportolók négy év alatt
három lépcsővel keIÜltek feljebb a megyei
bajnokságban. A nagyokon kívül versenyez
ifjúsági es serdülő csapat is.
Reméljük, hosszabb időre megkapaszkodtak
az I. osztályban. Jelenleg a tabella második
helyén állnak. Csupán néggyel több lőtt góljá
val előzi meg Battonya a Barátság SE-t.
A tavaszi első fordulóban Balázs Zsolt góljá
val l :O-ra legyőzték Mezőhegyes csapatát
otthonukbai1. A csapat tagjai: Nagy, Juhász, ~:;;;;UC=::;::;;:;;;::::::::J!DJiilI'ii2:mr::;;;:Jl:::öiilI:~:n:ll~;:;;w:~:::::j

1995. március 20-án este 6 órakor gyászmi
sén vettek rész a gyomaendrődi hívek. A
gyászmise után kivonultak az 1935-ös em
lékműhöz virágaikkal és gyertyát gyújtva
rótták le kegyeletüket.

;Ll 'l\freszte.n!JcfemoR!ata 9{éppdrt
yyomaenáröáí szervezete !<jJ'szönetet
fejezi Kj a 3. sz. Jilt. ís/(P{á. tgazgatójd
n.at tandraina/é a Március 15.-e meltd
megünnepfése nugSZéroezesért; amef!Jet az
enáró'rfí orszdgzd.szwnd[ tartotta/é nug; a
magas szintű trulsorért; a tanuw/é nagy
szármi megjefeniséért; is az ün.nepJ1.ez.
merto pdáás magatartásu/éért. '.Jv(ű.soru~

tisztefetet; csendet parancso[t. JI. so/észttZ
résztvevó" áfiítatta( mif!J dtér.zessd hal[
gatta. 'l(üwn {jjszönjü/é xpmdczí Jlttifá
ni magyartandmna/é a nagyszerű. ri1ii..sor
összetiIütdsát; a növenáe!<:J'-{ne/é peátg a
szep /(j.Víte[t. .

Békés iVlegye Közgyülése a Békéscsabán
megtartott 1995. január 27.-i ülésén egyhangú
szavazássalmegválasztották a szakbizottságok
tagjait, többek között: a Szociális és' Egész
ségügyi Bizottságba Dr. Frankó Károly
polgármesteIÜllket, a' Pénzügyi Bizottságba
pedig Császár Ferencet a KDNP helyi szer
vezetének tagját.
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Jványi Gy--rgy plébáno:)
emlékére

1995. április

A templom zsúfolásig megtelt M
vekke1, nem maradt szem szárazon,
amikor a fiatal an",cryalarcú pap bevo
nult kíséretével. Ezer szívbó1 s~ál1t
az ének: ,,Áldozattal járunk Hozzád,
ó rusoy Isten, hiv néped."

Ki látta akkor a szomorÚ" jövőt, ki
látta akkor Isten titkos terveit? Va
lami azonban törté:l ezen a misén.
UhrinSándor egyetemista, aki végig
hallgatta a kézvezető me~cryőző be
szédét, látta az újmisés tiszta átélé
sét, itt kapott meghh'ást az Úrhoz.
Hazamenvén elcsendesedett, majd
bejelentette szüleinek: "Édesanyám,
én is pap leszek" Az is lett, jezsuita
szerzetes.

Iványi György pedig megkezdte
munkáját, az Úr szó1qjében. Egy évet
Endrődön dolgozott, kettőt Szarva
son mint káplán. Mivel mindenütt

Kutatásaim alapján Endrőd község na",<ry buzgalommal végezte munlmját,
népe az 171S-as visszatelepítéstöl Szarvasról püspöke Gyulára helyez
számitva 33 papot adott az egyház- te. Itt is tiszta szívvel, fáradhatatlan
nak a mai napig. Ha tévedek, bocsá- szorgalommal tanított, misézett,
natot kérek, mert a plébániai irattár foglalkozott a fiatalokkal, öregeket
hiányos - bár nem hiszem - , hogy látogatott, betegeket vigasztalt, tette
akad olyan is, akiró1 semmi adatunk azt, amit egy jó papnak tennie kel-
nincsen. le~_

A jó szülők valláscsan nevelték Főnöke, egyben jó barátja, báró
gyermekeiket, így több fiatal érzett Apor Vilmos volt Vallotta azt, amit
meghívást a papi pályára, mint nap- főnöke: ... "a jó pap egész valóját,
jainkban. Bármelyik szeminárium- minden tehetségét, minden erejét,
ban is tanultak, és szentelték fel gondolatát, minden leheletét a lel
őket, az első szentmisét, 8.2 kek üdvének szentelje." Csodálatos
"újmisét" mindegyik szülőfalujában 10 év volt ez mindket-tőjükszámára.
mondta el. 1939-ben Hunyára kellett jönnie

1925. június 29.-én is újmisés pap plébánosnak A papi munkája itt még
állt az endrődi templom oltárá.nál kibővült: Kötelességének érezte a
kézvezetóJével, olyan aki már kicsi tanyai parasztság fiataljaival való
gyermekkorában elhatározta, hogy kulturális munkát is.
pap lesz: Iványi György. 1942-ben Mezóbikácsra,

Esztergomban tanult, ott is szen- . N~O)'szalonta mellé a csépai járásba
telték fel. A szentelésre elutazott küldte püspöke plébánosnak. Eleinte
édesapja és testvérei, édesanyja, aki itt is jól ment a munka a többnyire
elindíto~-.a a lelki élet útján, már magyar lakta fuluban. Dolgozott,
nem élt. mint eddig. Amikor azoDban

Felszentelés után kézvezetó]ével Mezóbikács újra Romániához került,
hazajött Endrődre, hogy bemuta&..<>a a kommunizmus egyre vadabbá lett.
első szentmiséjét, és áldásban része- A gyűlölködóK, a szítók, a rosszaka
sítse övéit, valamint mindenkit, aki ratúak egyre jobban megfélemIítet
jelen volt. ték az embereket. Majd jött a kulák-

lista: Egyház- és istenellenes áram
latok felkavarták az addiO" békés

-- '"életet. O várta püspökének az intéz-
kedését, hogy visszajöhesse::: Ma",o-ya
rországra, ez sajnos késett.

1949. augusztus 2-án a faluban
összeszedték a gazdagabbakat , és
Iványi Györgyöt is vitték velük a
községháza pincéjébe. Majd őt kivit
ték a pincébó1 a :falu határába és ott,
- mintha szaladt volna - hátulról
lelőttékés oi:thag-yták.

Testvérét, aki vezette háztartását,
az összegyűjtöttemberekkel vagonba
rakták és internáló táborba vitték
Constantába. A megfélemlitet-t falu
ban mindenki behúzódott a házába.
Az emberek nem medek az utcán
járkálni. Titokban temették el a te
mető hátsó zugában.

Akadt azonban egy bátor tanítónő,

aki mintha kicsi gyermekét sétáltat
ná a temető felé, megleste, men.-e
földehk el. Így késóbb ő mutatia
meg, hol van Iványi György jeltelen
shja. Tisztelettel hajtsunk fejet az
ilyen bátor tanítónőelőtt

6 évi constan}ai raboskodás után
hazajött a hűséges test-vér, Iváliyi
Emerenciél, Mezóbikácsra. A tanító
nő (sajnos, nem tudjuk a nevét)
megmutatta a síd. A testvér csinál
tatott Iványi Györgynek egy kereszt
fát a shjára, majd hazatelepült Ma
gyarországra.

1945. április 2-án meghalt lúveiél-t
a püspök: Báró Apor Vilmos.

1949. auguszt.us 2-án meghalt lú
veiért a jó barát: Iványi György plé
bános. Beteljesedtek a két jó baráton
Apor püspök szavai: "A jó pásztc:i-
nak, az Úr Jézus szándékai szerint,
kötelessége életét adni juhaiért." 
Ők odaadták.

Szentelésének 70 éves évforduló
ján imádkozzunk hozzájuli. i:§úsá
gunkérl. Hiszen a vértanúli. ltiömlö
vére lesz a ma",ova új kereszténysé

günknek.
Vaszl.:ó Irén
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Bikácsiba.ll.a. a.

Iványi György plébános emlékének
akit háborús események folytán gyilkoltak meg

a S~-Em'" 0ts~9'il~ 'II'''''.'Fénilisták.

iJl[emrég 6úc.súzott a nyár)
KjKfte szépüft a szikfá/(fiamva)
áe a távofl6ihari hegyel(óö{
nemszáfIt még afá a áerel(fiatafma;
csal(aSztáfiné. :Jfada nyomá6an
vasgáráista csürfíe KF-{[ogott)
s %ező6ikácson 6e5Úgásra)
pus!(avégre /(apta apapot.

'Egy v#/(e vok: .9Iz anyahon /(ji.fáte)
s a mdsoáikaz) miVe{magyar!
Ott is fiagytát hogy a nyájajégen)
temetetfen) napjényzivatar
préáájáTa) hónapoKsm át)
sgazáaasszonyát, tanú ne maradjon,
mun/(atá6or6an.a 'Duna-áeftá6an
ro6otoftattá/(esztenáő/(pn át.

Kunkovács Lász
,.

fJ3őlé(százaáa 6a«a.áát sir aszéf
a 9{g.gy-'Bihar szuráo!(aióan,
Csépa tdján és %ező6ikácson.
ma semjó, fia vafa/(j magyar:
Csafc a JfiarátságJJ nagy po{itikája
meg ne sántuljon, zengjen szófama,
s anna/( akj. éfetével.fizetett
a nevét isfeleái a ma.

Csa/(egy tá6fács/(a) afig /(ét tenyémyi
a !(özponti sbjefél(egyikén)
ro/(pnáén) hirmorufja, ho9!J éft
s Wáróaszüfte vafafia szegényt.
Légyen mé{tójutafma a Menny)
áe az éfö K!-gyefe.t sem árt:
o/ajon van-é éfő66 honftúság
:}{itért, iJl[épért vátlafni a hafáft?

1lmár:Máté

Mindig örömmel adunk birt
az Endrődró1 elszánnazottak
életének jelentős eseménye
iről. Ezúttal Kunkovács
László a "Magyar Művésze
tért" díjas fotóművész,

etnofotográfus kiállitásairól
szólunk.
1995. február 5. én nyílt meg
és április 9.-ig tart Keszthe
lyen a Balaton Múzeumban
HAGYoMÁNYos HALÁ
SZAT A HAZAI VIZEKEN
címmel.

E kiállításról maga a mű

vész így vall: "Most látom,
mennyire magához formált a
legfogékonyabb korban
átölelő környezet, a zegzu
gos holtágakkal teli Körös
vidéki vízi világ. Nem vélet
len, hogy a fővárosban le
pergett esztendóK után újra
a szeretett tájakon találom
meg a harmóniát, amelyet
manapság bizony keresni
kell. A világméretű környe
zetszennyezések híreitó1

agyoninformáltan valósággal
üdítő érzés olyan emberek
kel találkozni, akik - mert
létük alapja - mindennapos
összefonódással élnek a
természettel."

A másik nagysikeIŰ kiállí
tásról is szólunk.

1995 március 17-én nyílt
meg és május 28-ig tart A
MONGOL-ALTAJ KAZAKJAI
címmel fotókiállítása, ame
lyet Dr. Erdélyi István ré
gész, egyetemi tanár és
Sairaan Kader a Mongol
Muszlimok Társaság elnöke
nyito1:tak meg. A kiállítás
megtekinthető Budapesten a
Néprajzi Múzeumban. (V.
Ker. Kossuth tér 12.)

Ismét csak Őt idézzük,
Kunkovács Lászlót, a fotó
művészt: " A megismerés és
birtoklás közeli fogalmaknak
látszanak. Valóban el kell
vennünk természetes kör
nyezetükbó1 a tárgyakat? A

mai ismeretterjesztőtől távol Magyarországen és a sa
áll a zsálanányszerző haj- ma.'ÚZmusról szóló Táltoserő

Iam. Élni hagyja az eredetit címűt - eddig félszáz helyen
és csak a fényképeit hozza rendeztem meg idehaza és
haza, a segítségükkel világít hét más országban Ausztriá·
rá az összefüggésekre. Elő- tól Mongóliáig."
rehaladottabb országokban Ez a kiállítás lenyűgöző,

vizuális antropológusnak érdekes, számunkra egy
nevezik ezt a fajta néprajzku- ismeretlen világot mutat be,
tatót, de nálunk még nincs - mondják azok él.

ilyen munkakör. gyomaendrődiek,akik eddig
Maradt hát a szabad pálya, már megtekintetté..1< a kiálli

teszem a dolgom. Amit fon- tást. Dr, Kovács Béla alpol
tosnak tartok megmutatni a gármester így emlékezik
világból, azt lefényképezem, meg a megnyit6ról: "A
lejegyzem. Évtizedek óta nagyszámú érdeklődő

gyarapodó fényképtáram köztük neves néprajzosok 
konajz, felismerések tárhá- a professzor érdekfeszítő,

za, mely arra kötelez, hogy ugyanakkor közérthetőokfej
újságcikkeket, kiállításokat, tése, valamint természetesen
könyveket formáljak belőle. a fotók nyomán ezeregyszáz

Fotótárlataímat - az Élő évet utazhatott vissza az
agrártörténet, Tiszai baran- idóben. Honfoglaló őseink

golások, Ősépítmények, életmódja, mindennapjai
Hagyományos halászat, köszöntek ránk a fényképek
Pásztoremberek, L..llasszától ről. A kiállítás hamarosan
Sigacéig (Tibetró1), az Alma- világköriili útra indul, de
Atában bemutatott Kunok reméljü..t<, hazatérése után
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városunkban is látható
lesz." Nem titkoljuk, hogy a
mi szándékunk is az, hogy
ezzel a néhány sorral felhív
juk a figyelmet e nem min
dennapi tárlatra.

És fejezzük be tájékozta
tásunkat ismét az Ő szavai-

val: "Ötvenhárom évesen is
életformám a terepmunka.
Kezdetben csak a honi tája
kat jártam, aztán a szom-

. széd népek közé, majd
ázsiai expedíciók következ
tek. Olykor a magyar népi
kultúra párhuzamaira buk-

kanok. Még nagyobb öröm,
valósággal kozmikus él
mény, ha az ::rásbeliség és ?

mai népek l<iala..lrulása elő~

korok érző - gondolkodó
e!t'.beré!lek ősmagatartásá

val találkozom, közös fun
da.>nentumunk kristálytisz-

tán újrateremtődő értékei
vel. Ha olyan, egyetemes
é!VéEyii Iogódzókat örölát
hetek át, amelyekből

bárm' örténjék velünk - újra
összerakha "uk a civilizációs
ártalmaktól már-már széteső

ern.berarcunl<at".

"Nem mondtam neki semmit, de látta, egyTClást - és a lényeget. Kivételes nul illeszkedő valami a nagy egész
hogy fényképezek és gondolhatta, ez helyzetekben érezheted: cselekvéseid ben, s ez megnyugtató.
most fontos. Felkúszott a kurgán tetejé- nem percnyi meggondolásaid szerint KultúráI< bölcsője ez a táj, a épregék
re és meztelen kis kaIját széjjeltárta. történnek, magasabb vezérlésnek szerin! a világ i.<özepe, ahová az égig
Szálkeresztté fonnált testével kijelölte engedelmeskedtél. Porszem vagy és érő fa gyökeredzik, a felső világba
magát a végtelen térségben és átölelte hatalmas. Szerény darabka a nemze- átvezető.Ezt megélni, ezért kellett az
azt. Ősei halom sírjánál a kazak kisfiúdékek láncolatában, de kihagyhatatla- Altajba jönnöm."
meg én egyetlen szó nélkül értettük

ZÁRSZÓ AZ 1955-ÖS SORTŰZHÖZ

Az előző számunkban a sortűz GO. évfordu
lójáról emlékeztünk meg. A megjelent ta
nulmányt nem. vitaanyagJlak szántuk, mely
anyagot a bírósági és törvényszéki jegyző

könyvekből, valamint az akkori tanúvallo
másokból áltítottuk össze. A teljes íI~azságot

akkor sem, ma különősen nem lehet megta
látni. Csak egy igazság van. A sortűz eldör
dűlt és a helyszínen heten estek .. ze

. holtan, majd egy személy két hónap múlva
halt bele sebeibe, a sebesültek száma ma is
ismeretlen, de több mint harminc volt.
Volt-e· tűzparancs? Ha volt, ki adta? Erre
egyetlen tanúvallomás sem adott biztos fele
letet. Pánik, vagy félelem következtében
dördült el az első lövés, vagy éppen a kard

.rántást vélték jeladásnak. Nem tudjuk, és
nem is fogjuk megtudni soha már!
Ki a felelős? Ki tudja? Természetesen vann
ma is, akik tudni élik az igazságot. De
mindenki más és más beállításban. Mi tehát
azt mondanánk, ogy az ilyen és számtalan
más vérengzésért a mindenkori politika a
felelős. Szerkesztőségünk azzal igye szik
kegyeletet gyakorolni az elhunytak felé, hogy
hatvan év után is a neve helyes felsorolásá
va! egyenként is rájuk emlékezünk. Nyugod
janak békében!

emmiféle további vélemériynyilvánításnak
se pro se kontra újságunk nem ad helyet.

Szerkesztőség
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kalapját. Akkor/ban csak ünneplő- asszonyok előtt izgatottan, kipi
sen. szépen illet megjelenni a rultan toporogtak a táncosokra
lányos házaknál, ez volt a tiszte- váró lányok.
Jet jele. A zenészek hangoltak. s amint

A lányok is olyanok voltak. mint felhangzott a ..Most kezdődik a,

...A kere!;ztény emberek hitvilágá
ban két olyan ünnep van. ami
hosszantartó áhítatot hordoz
magában: A karácsony és 'a hús

vét. Mindkettő megszenteli a
várakozás örömét. A karácsony az
Üdvözítő eljöttével, a húsvét
pedig, a nagyhét fájdalma után a
feltámadás dicsőségével, a meg
váltás beteljesült reményével.

Nem az ünnepek jelentőségéró1,

miiyenségéró1 szeretnék szólni,
csupán a húsvéti szokások lassan
feledésbe merülő hagyományairól.

Ezek között is a húsvéti locsol ko

dásról.

A harmincas. de még a negyve

nes években ls akkora telek voltak.
hogy ha~almas hóhegyeket hor
dott össze a szél a tanyaudvaro
kon. a völgyek hajlataiban. A tava
szi olvadáskor azután tengerré
változott a vidék. Böjti szelek
fodrozták a végtelen belvizeket. s
bizony megeró1tető munka volt
ezeket elvezetni a vetésekról. De a

húsvéti locsolkodást még ez sem
gátolhatta meg. Csöndes álmo
dással. rejtőzködő örömmel emlé
kezünk a húsvéthétfó'kre, mi. a
vissza-visszatekintő megőszült

nagymamák..
De szépek is voltak azok az

ünnepek! Lelkünkben még fO:1ásznyi
áhítat dicsőítette a feltámadt

lstenbárányt. de dobbanó szívünk
kel már a tavasz ébredését, a

harmat csillogásában felfénylő

ezernyi napocskát, a virágok kely
hén döngicsélő méhek zümmögé
sét figyeltük. Igen ám, de csak
félszemmel. Mert a másik sze
münk a messzi utat vigyázta,
Jönnek-e már a locsolkodó legé
nyek? Nem számított. hogy a

térdig érő cuPpogó sárban megra
gadnak a csizmák, és fölszedik a
frissen mázolt földe'~ a házban.
Csak jöJjene!(1 Csak jöjjenekI És
jöttek is. Csapatosan, vagy egyen
ként járták végig a vakítóra me

szelt házakat, tanyákat és mk az

udvaron felhangzott a vidám kis

versike:

Rózsakertben jár-Cam,
rózsabimbót láttam.
Azt á.lmodtam az éjszaka,
Itt is van egy szép rózsafa.
EI akar hervadni,
szabad-e locsolni?

Ezen a vidéien nem volt szokás

a kútnál vödörrel locsolkodni.
Illatos kölnivíz permetezett for
máB kis Livegekbó1 az engedelme
sen meghajtott leányfejekre. A
locsolkodás bére a -cerített asztal
volt: vékonyra szeletelt sonka.
tojás, kocsonya, sütemény. De a
legkedvesebb a kis kosárkában
eló'készített illatozó ibolya és
százszorszép csokrocská!<. Azok

kál aztán teletűzdeltük a legények

megannyi tarka pillangó. Majd
elröpültek a derékba simuló, alul
harangozó. fodroz6 szrnes ruhács
kákban. Mert akkor még az volt a
módi, hogy csinosak legyenek.

No és az apró legénykék. Mert
Jöttek ám azok is. Hatalmas
üvegekben színes szappanIé hab
zO'Ct, azzal locsolkodtak. Előfor

dult gyakran, hogy az üveg szájá

ról leesett a zsineggel odakötött

rongydarab és a permetezés

helyett bő sugárral ömlött a
zavaros lé a lányok fejére. De ezen
is csak kacagtak az öregek, fiata
lok együtt. A gyerekecskék vá

laszthattak a piros tojás és a
krajcárka között. Mitagadás.
gyakran nyúltak a fillérek felé a
..sok kicsi sokra megy" alapon.
hanem azért megkapták a hímes

tojást is.
Délután elcsendesedett a vidék.

Öregek, fiatalok készülődtek a
locsolóbálra. Még ma is párát
lehel szemünk tükrére az emléke
zés. ha visszagondolunk azokra a
csodálatos estékre.

Aklsteremben mértéktart6

csöndességgel poharazgattak,

nótázgattak az "emberek", a
nagyCeremben pedig a körül ülő

most kezdődik a. most kezdődik a
tánc," megindultak a legények a
"majomszlgetról," - így nevezték
tréfásan azt a helyet. ahol cso
portosultak - hogy táncba vigyék
az iruló-piruló leánykákat. Illedel
mes, udvarias meghajlással kérték
fel ó'ket.

így volt, igaz volt. és nagyon

szép volt. Mindig, mindig az édes

anyák vigyázó szeme előtt. Ha

valaki megszegte a

tiszteletszabta törvényeket. azt
bizony a Rákóczi Indulóval kimuzsi
kálták a bálteremból. Reggelig
tartott a tánc. s ha valamelyik
legény olyan szerencsés volt, hogy
haza kísérhette a szíve válasz

tottját. azt is csak úgy tehette,
hogy édes-kettes helyett édes
hármasban vagy négyesben, a

szüló'k féltő felügyeletében.

Tudom. sokan mondanák most
erre, "hogy még mit nemi" Pedig de
sok tragédiának. sorsok romlásá
nak lehetne megelőzó]e. ha nem
csak az emlékekben élnének ezek a
szép szokások, hagyományok,
hanem megújult érzelemgazdag,

tiszta holnapokban is.

Iványi Mária

~ .

Aprilis
(garabonciás dal 1946 ápr. l -én)

Nyakamra ült az április,
'e cifra kedv(f bolond hónap;
s hosszú, vidám jókedvspárgán
lengetem lélek-lobogómat
Goromba szél, a böjt zenéje
lengő lelkembe belekap,
és hu rcolássza fel a Földről

a magasságba, hol a szél
szürke, szennyes felh6ket kerget,
hurcolja a széllobog6mat,
a j6!(edv-spárgánlengő lelket.

Htszik: vele magasba kelve,
és leejti a Föld fele:
cipel, elhurcol minden házhoz,
hol szép lányok álmot alusznak,
s szívem megbomlott hangládáján
kedves-csengésu hangok zúgnak.
Bolond április, tavasz kezdet,
hullasd Ici minden mérgedet'
Hadd csapongjam az aranyfényben~

s a kedvem fel az égig érjen!

Márton Gábor

,
Ap_ irsi bolondságok,

avagy
a hangjegyek tán

Pattan a húr, a dob pereg,
Ha táncolnak a hangjegyck.
B(fbáj és könnyed mozdulat,
Egy csöppnyi röpke fordulat,
Majd szökkenés, merész, kacér,
És egyilc sem maradJacél'.
Járják megannyi hangszeren,
A szal(SZOfOll is bálterem,
A nagyb6gőn a dúr, ha dong,
A zongorán, ha moll csapong,
Allegro, vagy andantino,
Piano, vagy fortissimo
a táncuk s le::Jge, vagy szilaj.
Nem más az, mint egy csöppnyi dal.
Egy halle futam a húrokon,
Vzgy vad vi..!)arra! hű rokon-
zengés a hangok tengerén.
A hangszer itt csupán szerény
Icisér6. S illor zsong, zeng,
Ha táncolnak a hangjegyek.

Iványi Mária

Locsolkodó versike
(Nagyapámtól tanultam a húszas évek végén a ma
már feledésbe vesző vesilcét, melyet eddigi ku tatása
im során nem találtam, sem gylfjtés során, sem tapasz
talat révén. Megérdemli, hogy felidézzük, feltámasz
szuIc, mert valószín(f, hogy endrődi eredet(í.)

.Nénémasszony kertje
Kivirult reggelre.
Egy szép, fehér rózsabimbó
Most pompázik bernie.

Tegnap bimbó voltál,
Mára kinyílottál.
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.

Jószagú rózsavíz
Legyen harmatja.
Mely a kelyhét, selyem szirmát
Lágyar: simogatja.

Szabad-e locsolni?
Márton Gábor gyffjtése
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BELY"'ÖR"'ÉNET
Régen volt, hogy is volt...

Részletek az endrődi Historia Domusból.
(Előzmény: Városunk: II. évf. 3. sz.)
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temetőben szép keresztet készíttetett Tóth Mihály és neje Gellai
Katalin"
"A halászmester egy szép képet ajándékozott, mely ábrázolja
Péter hajóját..."
"A Mária Társulat egy szép betlehemest készítte
tett...Tirolbul...felállíttatott karácsonykor."
1886: "A templom újból zsindelyeztetett és megmeszeltetett,

1881: "A Mária Társulat egy d.íszes kőkeresztet állíttatott a egészen renováltatott."
község határában" (Vajon melyik kőkeresztről van szó?) 1887: "A Szarvasra menő úton Gubucz Mátyás és neje Hanyecz
"Tisza (Tiszta?) János egy díszes kőkeresztet emeltetett a szőlő- Erzsébet tanyájuk előtt egy új keresztet állíttattak."
béli iskola mellett és fundatioval (alapítvánnyal) bír." "Egy tanyai iskola építésére és a fundus megvételére Schiefner
1882: "Száraz tél, hó nem esett egész télen." Ede prépost plébános adott 500 forintot."
"A szarvasi temetőben a Kovács-féle kereszt helyére kőkereszt "Nagy voit a halandóság. Január-február-márciusban a gyerekek
állíttatott. Került maga a kereszt 186 forintba, azonkívül a szállí- közül 300 meghal - uralkodott a himlő és a torokgyík."
tás Rad..Tlárul...mintegy 50 forintba... a Kovács alap járult hozzá 1888: "A hitközség a kondorosi tanyák közt Hunya új, szép
100 forinttal, a többit Kovács L István fedezte. Felszenteltetett iskolát építtetett. Szeptemberben szenteltetett fel. Ez alkalommal
nagy tömeg jelenlét~ben. Délben nagy lakoma Kovács L István oda az iskola elejbe egy d.íszes vaskereszt állíttatott Gyuricza
házánál." Imre, Alt Rozália és Vaszkó Anna Gyuricza Imre neje által, és·
"Új tanítóknak megválasztatnak Bencze Sándor és Sándor Ala- fenntartására 25 forint letétetett." -
jos." "Május hónapban kezdődött a munka a plébánia-lak gyökeres
"Készült a község körül a Körgát." (Emlékszík, kedves Olvasó, javítására... minden szobák újra vakoltattak, festettek. .. minthogy
1881-ben nagy árvizet emleget a História Domus.) az istálló, szalmafészer 'igen rossz karban voltak, a plébános _
1883: "A plébánia épülete egészen megújíttatott." Schiefner Ede - saját költségén új istállót, szalma- és
"A templomi orgonát kijavította, kitisztította Laska orgonaépí- kocsifészert, sertéshízlalót és ólakat építtetett a plébániának,

.tész." szeretete jeIéül cdaajándékozta."
1884: "A hitközség látván és meggyőződvén a leányok két isko- "A tél igen szígorúvolt, sok hó és árvíz, a nyár felette száraz, de
lájának nedvességéről,' valamint a tanári laknak egészségtelen a termés reménységen felül." "
voltáról, elhatároztatott az egész épületet ledönteni, felemelni, és "Januárban Ujházy Sándor kántor meghalt. Özvegye fél évig a
vÍZInentesen felépíteni." javadalom élvezetében maradt. Augusztus 2-án pedig az egyház
"Miután a gyomai végi temetőbül az Új Körös gátnak felépítésére tanács szótöbbséggel fiát, Ujházy Miklóst választotta meg atyjá
a temetőnek a fele kisajátíttatott, egy új temető szükséges lett. A hoz hasoruó sz~rződés mellett."
hitközség egy új, 6 holdas temetőt vásárolt 1800 forintert. Ezen Homokné Németh Eszter
-----------------------------------------------------------------------

észlel az E rödi .. zetek
• húsvéti e őkés ület

. köteléből

, h's ét

le8ldlük a lojásl nat»'mülör
lökön. Vál mindenkiné veres
ha8)'ma, abba a he-jba ú8)' főzlűk

a lojást.. abba a barna lébe.
Akkor viráőnak a leveleit.. 8zirma
it. rákölöt.t.ük. rá[lyomt.uk.. ült.
olyan ferur mare.cll Et»' ki8 sza
lonnával mey.enlük. hot»' Bnyes
le8)'en. Akkor odaldt.ük az
aszla1ra t.ányérba. !I. haf)'maha]al
[la8)'0n szép mi[llákol lehddl
fe8leni. Úf)'. hot»' a hat»'ma
8irizdjil felvá8luk. a hat»'mál
8zélSzedt.ük. És akkor a het»'má
nak a leveleil - mer olyan leve-

les a bele - . azl olyan szép
míkokra felvá8ni. rálenni a lo
jásrll. spároával rákölni. ú8)'
főzni. Ú8)'ho8)' ahun mík vól. oll
ferur marad a lojás. máshun me8
barna.
Ilyen lojásl kaplak a t»'crekck
V5t»' méZC8kalácrol. va8)' hál kis
pízL De kélfajlál soha. Vaf)'
lojás. va8)' et»'-kél fillér.
Az emberekd me& u8)'c, leül·
ldlék. I:2okonok is, lávoli roko
nok is &'Üllek . - Borl? Kocro
nyál9 Tészlál? - kínállák az
asszonyok. E8)'ikd kikísérte az

ember. akkor QYÜll a másik..
Tanyán meo mán ú8)' délulán fele
.az vál a dival, h08)' a házioazda
is menl e. vendé&)el - menlek a
második szomszédb., onnan
avval e. oazdával a harmadik
szomszédba. í8)' Sorba, .mindé8
löbocn. Oszl ahun a le8vé8in
locrollak. oda menl az Ö&3zes
asszony is a sorrú. Oll mán elő

vál kí8zílve a bor. a lészla. - No,
neked mi a nólád... Qe&sel fele
az cf)'ik. asszony ú8)' maloöe.lle.
vána haza az urál: - Gyere mán
haza, hé, mer ellik a ló. le érlel

a !óho. M(8)'en hazafele az
ember. akkor kap észbe.
hOt»'hál az ő lova nem is lmsas.
Nat»'on jó éld vál a t.anyábEl.
Jó jácin1.8za(5Ú vót. a hÚ8véL
Minden házná vól a fElI t.öviné.
vat»' a kerílésné (8)' pár bokor,
oszt. akkor a fiúknak tdlünk a
mellényzsebbe jácint.virá8oL Én
i8 ldlem az uramnElk. mikor
udve.roll. oszt. &'Ült. locsolni.
Me8 akkor i8 ldlem neb jácin
t.ot., mikormeQhall. oszt. b vál
t.erít.ve. özerelle El jácint.ot.

"nat»'9n.
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i\lem lehet azt in mondani
I'v'!i szép ari a Köröspart n.

sn nyárfa, "án a yírfa,
Tá a hajnal, tán az alkony?

án :3 víz ecsün, ő f"zfa
Selymes á a, h" s homálya,
Tán' zengő sötét nádas
t:d -kedves muzsikája?

Tán a n"dirigó füttye,
Tán a rózsasz'n seregély,
Tán a tavirózsát nyitó
Békalencsés arany sekély?
Tán a vadsom piros szeme,
Tán a kökény fehér ága,
Tán az írisz lila sze é
megcsillanó holdvilága?

Tán a tűnő kérészjáték
Kora nyári szivárvá ya,
Fülemüle dala talán
Álomárnyas éiszakába?
Tán a köd~k ezüstselyme,
Tán ha kiált fenn a lilit,
Tán ha a szél zúgására
:=-ű, fa, virág összehajlik?

án amikor gyöngyházfényű
Esték hullnak olyan korán,
.... jégcsen ővel csilingelnek
Az a gyalok fenn a sok fán,
Tán a tél zebb, tán a tavasz,
Tán a víg nyár, tán a bús ősz,

Tán ha virul, tán ha borul
Tán ha mindent hó temet" z?

Nem lehet azt megm ndar i
Mi szép van a Körösp8rton,
Tündérmese a szívem n.
, des sza fát mindig hallom.
T" bbet mondok, ha '19JT1 zólok,
Ha hallgatom, amint zenél.
Míg csak önny t nem hint 'ztat
Pillámon a nyáresti szél. ..

Fotó: Császár Claudia
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Várjuk a megk2~esésüket kedves olvasák, egy
régi közmondás mondja: ,
SEGíTS MAGADON, AZ ISTEN IS MEGSEGIT! .

Császárné Gvuricza Eva

•
J-=-
t __M 41.& II o

A Pénztár gazdá!kodását alapvetően törvény
is szabályozza, melyet részletes kormányrendelet
tesz teljessé. A Pénztárfelügyelet szigorúan ellenőrzi

a gazdálkodási szabályok betartását, nagyot:'! lénye
ges, hogya befizetett tagdíjak minél nagyobb hánya
da biztonságos befektetésekbe kerüljenek. 80%-ot
államilag garantált értékpapiíOkba kell fektetni, és
csak 20%-nyi összeg kerülhet egyéb nagy kockázatú

...hogy az elmúlt évben Magyaroíszá- (tőzsdei, részvény, ingatlan stb.) ügyletekbe. Az ön
gon mintegy 30 bejegyzett önkéntes kéntes nyugdíjpénztári tagság magánszemélyek
kölcsönös biztosító pénztár kezdte számára egy befektetési - megtakarítási lehetőség~
meg működését. Ez egyfajta öngon- Előnye, hogy személyi jövedelemadó megtakarítással

doskodás, amely törvényes keretek között 3 k"lönféle jár, ezért valamivel jobb az egyéb befektetési for
formában tud tagjainak szolgáltatást nyújtani. Létre- máknál, hátránya, hogy csak viszonylag hosszabb
hozható: Önsegélyező Pénztár, Egészségpénztár, és idő után lehet hozzájutni.
Nyugdíjpénztár. Az eddig engedélyezett pénztárak 1995. ÉVI SZJA TÖRVÉNY 38/A § d pontja
túlnyomó többsége nyugdíjbiztosítással foglalkozik, szerint ADÓBÓL LEVON HATÓ az Önkéntes Kölcső

(talán nem véletlen) ezér'( e cikk keretében én is a nös Biztosító pénztárakba a magánszemély tag, ille
nyugdíjpénztárakról akarok bővebb ismertetést nyúj- tőleg a magánszemély tag javára a munkáltató álta!
tani mindazok számára, akik foglalkoznak a YUG- az adóévben befizetett összegnek. KIEGÉszíTŐ
DíjPÉNZTÁRBA való belépés gondolatával. NYUGDíJpÉNZTÁR esetében az 50%-a, Önsegélye-

Merthogy szükség van öngondoskodásra? Azt ző és Egészségpénztár esetében a 25% -a de együt
minden nyugdíjas ember a saját bőrén tapasztalja, tesen legfeljebb 100 ezer forint. 7 § (1) mentes az
hiszen a nyugdíj, az utolsó havi aktív keresetnek adó aló!. .. az Önkéntes kölcsönös pénztár szolgálta
maximum 74 %-a, minimum 23%-a lehet. Ahhoz, tésa.
hogy ne kelljen ilyen nagyarányú jövedelem kiesés-' A pénztártagság azonban a munkáltatónak
sel számolni, nagyon jó lehetőséget kínál a nyugdíj- jelent nagyobb előnyt, az alábbi törvény alapján: TB
biztosítási pénztár tagsága. TÖRVÉNY 103/A (10 bek.)

Nyugdíjpénztár tagja lehet minden 16. évét Nem képez járulék alapot a magánszemély
betöltő magyar állampolgár, mint magánszemély, és munkáltatója által az önkéntes kÖlcsönös biztosító
tag lehet a munkáltató is. A pénztár megalakításához pénztárba a tag javára történő befizetés a munkavái
legalább 15 ember önkéntes elhatározása szüksé- lalónak... személyi jellegű kifizetései Quttatásai) 25%
ges, akik ha létrehozzák a pénztárat, meg is állapítják áig, de legfeljebb évi 500 ezer forintig terjedő össze
a működés legfontosabb alapelveit a saját maguk gig. 103/8 (3)bek.
által készített alapszabály formájában. Az a!apsza- Nem kell 6+4 % járulékot fizetni a 103/A § CI O)
bályban mindenképpen megállapítanak a tagok szá- bekezdésben meghatározott befizetések után.
máía egy minimális tagdíjat, (általában évi 20-30 ezer Fentiek szerint a munkáltató az átvállalt tagdí
forint) és egy minimális várakozási időt (rendszerint jat költségként számolhatja el, és ha tagdíj nem éri el
10 év). Ha valaki a tagdíjat átmenetileg szorult hely- 2 dolgozó jövedelmének a 25%-át, akkor nem kell
zete miatt nem tudja fizetni, akkor az alapszabály utána 44% tb járulékot fizetni. Ennek az az eredmé
értelmében a Nyugdíjpénztár 19. tanácsa írásbeli ké- nye, hogy ugyanazzal a ráfordítással jóval nagyobb
relem alapján engedélyezheti legfeljebb 3 Ilavi időtar- mértékben tudja növeini dolgozója jövedelmét, ha ezt
tamra a tagdíjfizetés szüneteltetését. Amennyiben nem béremelés' formájában teszi, hanem úgy, hogy
időközben a tag meggondolja magát, és nem kívánja átvállalja helyette a nyugdíjpénztári tagdíj fizetését.
tagsági viszonyát fenntartani, illetve nem fizeti a Bízom benne, hogy sikerült segítséget adni,
tagdíjat, kilépéssel megszüntetheti a tagsági viszc- illetve az érdeklődést felkelteni azokban az olvasók
nyát. Ebben az esetben az egyéni számláján szerep- ban, akik bármilyen korúak, de gondolnak az öregkori
lő összeghez csak a kötelező várakozási idő letelte megélhetőségük biztonságára.
után vagy a nyugdíjkorhatár betöltése után juthat Tudva azt, hogy az ördög a részletekben bújik
hozzá. Ez a törvényi kikötés a Pénztár biztonságos meg, amennyiben igény lesz arra, hogy még részlete
működéséhez elengedhetetlen. A belépő tag a beié- sebb információkhoz jussanak, akkor a Gyomaen~rődi

pési nyilatkozaton megjelölheti a kedvezményezetljét Keresztény Vállalkozói Kamara szervezésében On" k
arra az esetre, ha valamilyen sajnálatos körülmény megismerkedhetnek, sőt tagjai is lehetnek egy működő

miatt önmaga nem vehetné igénybe a Pénztár szol- Nyugdíjpénztárnak, vagy létrehozhatnak egy új pénztá-
ral. Ezzel kapcsolatos kérésüket a lap szerkesztőségégáltatásait.

A Pénztárak szolgáltatásai a nyugdíjkorhatár be, juttassák el!
elérésekor, vagy a kötelező várakozási idő lejártakor
kezdődnek. Ekkor a tag a!~ár egy összegben, akár
járadékként ( 5 -10 év ) juthat hozzá az egyéni
számláján összegyűlt összeghez.
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V. 9.: 1944 május 9.-én született Békésen Latorcai János.
Általános iskoláit Endrődön, a középiskolát Mezőtúron vé
gezte, ahol 1962-ben érettségizett. Származása miatt a
BME-re nem vették fel, ezért 1965-ben Esztergomban a
Gépipari Technikumban szerzett oklevelet, majd levelező

tagozaton elvégezte a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem
. Gépészmérnöki Karát, ahol 1971-ben szerzett diplomát.

1975-ben egyetemi doktor. 1993-ban Eötvös Loránd díjjal
tüntették ki. 1965-71 között a Textilipari Kutató Intézet
tudományos munkatársa, majd 1975-ig az Élelmiszeripari
Főiskola tanársegédje. 1975-76-ban a Munkaügyi Miniszté
rium Szakoktatási Pedagógiai Intézeténél osztályvezető he
lyettes, ezt követően 1989-ig a BME Gépészmérnöki Kar
Gépészszerkezettani Intézetében adjunktus. 1989-1990-ben
a Fegyver és Gázkészülékgyár (FÉG) Szolgáltató Leányválla
latánál fejlesztési, majd gyártásfejlesztési főmérnök, végül
vezérigazgató. 1991-93-ban az Ipari és Kereskedelmi Mi
nisztérium Ipmgazdasági Főosztályának vezetője. 1993 feb
ruárjától ipari és kereskedelmi miniszter. A KDNP-nek 1993

óta tagja. Az 1994-es villasztásokon országgyűlési képviselé
lett, az új Országgyűlés Gazdasági bizottságának alelnöke.
Felesége: Ujházi Aranka közgazdász. Szülei Latorcai János
és Timár Gizella. Gyermekei: Csaba(1976). és Zsombor
(1980)
V. 22.: 1887. május 22.-én Endrődön született Uhrin
Péter parasztember, festőművész. Festészete szorosan kap
csolódik a paraszti élethez és lakhelyének közvetlen ábrázo
lásához. A falu sok helyszíne már csak az ő képein maradt
meg: a póhalmi tájak, a. szárazmalom, a rév. Képeit
Endrődön és Békéscsabán mutatták be. Négy képét máig
őrzi a Munkácsi Mihály Múzeum. 1944 szeptember 5-én
halt meg. Márton Gábor írt róla monográfiát.
V. 25.: 1924 május 25-én Gyomán született Tardos And

.rás rádióriporter, újságíró, falukutató. Két kön
J

e jelent
meg. 1969 szeptember 4-én halt meg Budapesten.

.V. 26.: 1914 május 26-án született Gyomán Ha.iman
György grafikus, könyvtervező. Szülei Haiman Hugó, Kner
Ilona. Volt betűszedő és tipográfus, majd 1967-től az Ipar
művészeti Főiskolán egyetemi tanár. Az irodclomtudomány
kandidátusa, Gutenberg-díjas, Tótfalusi Kis Miklós díjas.
Főbb művei: A nyomtatott beüt művészete, (1942), A Kner
család... (1974), A Kner nyomda.(1982)

* HíR , ÖZLEM .NYEK * HíREK, ö EMÉNIYEK

F,- 'V~'l h ta.·· A a" ará ság"
veJ"se 'utása

AKDNP jelentt Q, •

* * * * 8 * * * * ~: ~.

A KDNP vezetősége értesíti tagtársait, hogy a maJusi
gyűlés nem- május l-én lesz, han ID május 8·:::'c z
endrődi könyvtárban, 18 órakor.
Beszámolót tart:

Dr. Frankó Károly polgármester
Vádi András falugazda, az önkorm. Mezőgazd. ági
és Ipari Bizottságá ak elnöke
Bátori Gyuia a Földrendező Bizottság dnöke

Kérjük, hogy minél nagyobb számban j le jenek meg
és hívják el a téma iránt érdeklődőbar~t2:ikat Ís<4 5 34:23 37 pont

4 S 28:19 37 pont
II
II

sO

AI. őS/.i sikeres szereplését tavassz.al fokozni tudta a csapat. Jó
kezekben van, Kéki edző és Kovács Lajos vezette elnökség irá
nyílása alaH.
A ta faszi 5. forduló után megerősítettemásodik helyét a megyei
L oszt{úyban.
i. Battonya 20
2. Gyomaendrődi Barátság 20

7. Gyoma FC 20 9 4 7 26:23 31 pont
CsapatlInJ., áprilisi eredményei: Medgyesegyháza-Barátság 1:0

Barátság-Szeghalom 2:1
Elek-Barátság 1:2
Barátság-Battonya 0:0

Májusi mérkőzések: 27.-én helyi rangadó. Az endrődi pályán
Barátság-Gyoma FC. Van törleszteni valónk az őszi vereségért.
A régi idők dcrbi-hanglJ1ata éled fel ilyenkor, amikor ezekre
Illenők szurkoltak ott vagy itt kedvenceiknek. Jö.üön! Lesz látni
való. Szülessék nézőcsúcs' Támogassa csapatunkat, a
Gyomaendrődi Barátság-ot' Töltsön egy-két órát a gyönyöruvé
varázsolt ligeti púlyán. Hajrá, Barcítság!

A csapat májusi programja:
V. 7. Csabacsűd-Gyomaendrőd Barátság 16.30
v. 13. Gyomaendrőd Barátság-Békéscsaba Jamina ]6.30
V 21. Békéscsnba MÁV-GyomaendrődBarátság 16.30
V 27. Gyomaendrőd Barátság-Gyoma fC 17.00

FELHÍVÁS
A Honismereti Egyesület is készül a Honfóglalás 1100 éves
évfordulójára, amelyet. J. 996-ban ünnepelünk meg. Annak
érdekében, hogy az eseményhez méltó legyen a megemlé
kezés, kérjük olvasóink segítségét. Szív sen fogadunk
bármilyen felajánlást, ötletet, javaslatot és fizilrai segít é
get, amely városunkat gazdagftaná, szebbé tenné.

Jelentkezni lehet:

levélben: Honismereti Egyesület 5501GY0!'12.endrőd, Pf. 20.
telefonon: 386-131, 386-157
személyesen: a település könyvtáraiban

Köszönettel
Homok LajosJ1.é



"

1995 május

,z unk r "anyz nkár"
A március 30.-ra ösz- ügyi Bizottságot új adó- kimondani a végszót, tervkészítésre 500.000

szehívott képViselőtestü- koncepció kidolgozására. mint az általános iskolák forintot biztosít és
let néhány napirend Az ülésen megjelent összevonása, helyes-e a amennyiben a tervdoku
megtárgyalása után ápri- nagyszámú pedagógus gimnázium 12 osztályos mentáció elkészül ismét
lis 6.-án folytatta munká- jelezte, hogy városunk iskolává alakítása, vala- napirendre tűzi az állami
ját. Az áprilisi ülésnapon társadalmának jelentős mint megmaracljanak-e garanciavállalási kötele
választott a testület új részét érintő kérdésről, az középiskoláink az ön- zettség finanszírozási
alpolgármestert, mivel Dr. oktatásról lesz szó. Az kormányzat kezelésében. ütemezését.
Kovács Béla intézmény- előteIjesztésben lévő ha- Az' ifjúság védelme érde- Nagy anyagi terhet
vezetői volta és alpolgár- tározati javaslatok az kében rendelet született, jelent a városnak a böl
mesteri tisztsége között óvodától a középiskoláig mely - lehet - sokaknak csőde üzemeltetése, mivel
jogi összeférhetetlenség módot adnak a város sZc'lbadságukban való egy gyermek elmúlt éVi
állt fenn. közoktatásának éssze- korlátozást jelent, de vé- ellátása 288.000 forintba

Az újonnan választott rűbbé, jobbá tételére. dett és jól nevelt ifjúság- került. A jövőben észsze
alpolgármester Czibúlka Azóta a bizottságok dol- ból válhat fegyelmezett rűbb gazdálkodással vagy
György tanár lett. goznak és tesznek javas- felnőtt. más megoldással kell a

A képViselőcsoport latokat, amelyek eredmé- Támogatta a testúlet a bölcsődés-korúakról gon-
elfogadta az adócsoport nyeképpen a következő Református Egyház Idő- doskodni.
beszámolóját, de ugyan- ülésen dönt a testület. sek Otthonának kialakí- Várfi András

.~.~~~ ~~g~~~9: 9: R~~~ ~.<::~ ~~~1?1? ~9.~ggp:~: ~.e.I) ~~~.~.~<1. ..~~.~~ ..e..~~.é.p.~e..!~~~.~.: ..!\ ?~~~:..~é.P~~.<::.~~.

A következőkben két aktuális dologról kívánok írni, mely
több embert foglalkoztat. Elsőként a napraforgó gyomirtásról,
mivel ez említett növény jelenleg kedvező árfekvése több gazdát
arra ösztönzött, hogy napraforgó-termesztésbe kezdjen.

A napraforgó gyorsan kelő, igen agresszív növény, ennek
ellenére mind az egyszikű, mind a kétszikű gyomok komoly
veszélyt jelentenek számára

A védekezés történhet vetés előtt, mikor a talajműveléssel

egyetemben juttatunk ki gyomirtó szert és azt a talajba be is
dolgozzuk Az előző módszerrel kombinálhatjuk, vagy egyedileg
illetve más változatban alkalmazható a vetés után kelés előtti

lehetőség. Amennyiben a fenti módszereket időjárási vagy egyéb
ok (rávárás a gyomok kelésére) miatt nem alkalmaztuk, marad a
kultivátor vagy az állományban való gyomirtás. Az alábbiakban
a teljesség igénye nélkül néhány gyomirtási kombinációt muta
tok be.
Vctés előtt a talajba bedolgozva:

Acenit 500 EC 3-4 l/ha 2097-2796 Ft/ha
Flubalex 20 EC 7-9 l/ha 2947-3789 Ft/ha
Olitref 480 EC 1,6-1,9 l/ha 1144-1359 Ft/ha

Ezen készítmények az egyszikű (fűféle gyomok) ellen hatásosak
és kombinálhatók a
Vetés után, I{elés előtt kiszórandó herbicidekkel:

Afalon 2,6-3,5 l/ha 4854 - 6535 Ft/ha
Maloran 50 WP 1,5-2,5 l/ha 2950 - 4900 Ft/ha
Merkazin 50 WP 2-3,5 l/ha 1450 - 2600 Ftlha
Racer 25 EC 2 - 3 llha 4350.- 6510 Ftlha

Melyek a kétszikű (széles levelű) gyomok ellen nyújtanak vé
delmet.
Állományban alkalmazható:

Modown 4 F 1,5 l/ha 5000 Ftlha
az egyéves kétszikű gyomok ellen

Agil100 EC l, l/ha 7011 Ft/ha
az egyéves egyszikűek ellen

Ha a napraforgó gyommentes elővetemény után gyorsan kikelt,
idejében végzett kultivátorozás is hatásos a gyomok ellen.

A gyomirtás után egy állattenyésztéssel összefüggő problémá
ról néhány szót. A csarnokban átvett t~j esetében, de a házhoz
szállított tejnél is előfordulhatnak minőségi kifogások. A tej
minőségét az állat genetikai adottságán és a takarmányozáson túl
a tejkezelés és az azzal összefüggő higiéniás viszonyok határoz
zák meg.

A tejminőség fontos
jellemzői:

Az élő csíraszám, a szomatikus
sejtszám és a tej tejidegen
antibakteriális anyagok, általunk
mind szabályozható tényezők.

Élő csíraszám alatt értjük a
tejben található élő baktériumok számát. Az egészséges tehén
tőgyében a tej élő csíraszáma 10.000 alatt van. A fejés utáni
hőmérséklet hatására és a teliel érintkező edények tisztátalansága
miatt jelentősen nőhet az élő csíraszám.

A szomatikus vagyis un. testi sejtek a tőgyből származnak.
Ezek száma normális körülmények között az elegytejben 100
ISO ezer. Tőgygyulladás esetén számuk nő. A különböző gyógy
szerek hatására keletkeznek a tejidegen antibakteriális anyagok.
A fentiek alapján megállapítható, hogy tiszta körülmények kö
zött egészséges állatból fejt tej minden igényt kielégíthet. Sajnos
a tejbegyűjtőkben elhelyezett szűrőpapírminták bizonyítják, hogy
sokan nem tartják be a higiéniás követelményeket. Az istálló
megfelelő almozásán, az állat tisztántartásán túl igen nagy gon
dot kell fordítani a fejő és tároló edényekre. A gyors öblítést
követően, mely történhet hideg vízzel is, a fertőtlenítő mosogatás
következzen 60-80 fokos fertőtlenÍtőszeres vízzel. A fertőtlenítő

mosogatás után az öblítés 40-45 fokon történhet. A tej minőségi

mutatói utalhatnak az áJlat egészségi állapotára, ezért a tőgy

gyulladásra nlindig ügyeljünk.
Várfi András

falugazdász



ünnepeink május folyamán 1995. Húsvétja. Feltámadási körmenet és a szentsír
Endrődőn. Császár Claudia fotói

május 16. Kedd: Nepomuki Szent János
május 28. Vasárnap: Urunk mennybemenetele (régies nevén:
áldozócsütörtök

Nepomuki Szent János

1330 táján született Nepomukban (Csehországban). Pappá
szentelése (1372) után több egyházi tisztséget töltött be, majd a
prágai érsek általános helynöke lett. Az Egyház jogait erélyesen
védelmezte IV. Vencel királlyal szemben, aki elfogatta, és kegyet
lenül megkínoztatta, hogy a gyónási titoktartás megszegésére
kényszerítse. A feldühödött király 1393 március 20-ának estéjén a
Moldva folyóba dobatta. Testét a prágai székesegyházban őrzik.

1729-ben avatták szentté. (Városunkban két szobra is van. Az
egyik a közelmúltban készült, Kiss György Munkácsy-díjas szob
riÍszművész all{otása, a gyomai Erzsébet-hídon található. A másik
kissé eldugva, az endrődi szarvasvégi temeté ravatalozóház kápol
na fülkéjében van. Néhány évtizeddel ezelőtt a mai Hídfő étterem
előtti parkban állt, ahonnét politikai okokból el kellett távolitani.)

Május, a Szűzanya hónapja

Aki nagyon közel van hozzánk, akit nagyon szeretünk, annak az
édesanyját is megbecsüljük, tiszteljük.

A keresztény világ most ünnepelte a Húsvétot, Üdvözítőnk fel
támadását Mi, katolikusok, az Ö édesanyát, Máriát. is tiszteljük.
Május hónap minden estéjén fölzeng tiszteletére templomainkban
az élJskes litánia.

MáJUS első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Legyenek
áldottak. akik gyermekeket neveltek és nevelnek! Ha már nem
élnek. akkor imáinkban gondoljunk rájuk, és ha tehetjük, menjünk
ki a temetőbe.

/Vlegtörtént iskolánkba az elsősök beíratása. Két első osztály in
dul.

2-3-4. osztályokba eddig csak szándéknyilatkozatot kértünk.
Jelentkezés és beíratás évzáró után, júniusban lesz.

Az. építl<ezés jól halad, augusztusra a tervek és a szerződés sze
rint átadásra kerül.

illó.\. egyszene úagyobb összeggel segitik az
i;H:~)~a bemdu!ását, (minimum 50.000,- Ft)
220l\. li.levét az iskola falán emléktáblába vésve
l1egöi'öldljük
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A Halászkertben főztöiök szá
mottevő "vendégcsaiogató"
volt a fürdővendégek körében.
Úgy tudom sok régi vendégeiek

A leglényegesebb különbség a
munkához való hozzáállás felfogásá
ban volt. Nálunk akkor nem volt
jellemző a magántulajdon tisztelete,
a legtöbb ember a "közöst" nem
tekintette sajátjának, a munkaesz
közt, berendezést nem a szerint
gondozta, ápolta, becsülte, röviden

A nyelvtanulást leszámítva mit
tanultál ott, mi volt más, mint
itthon?

Csehszlovákiába megyek, de ez vé
gül is az akkor ott kialakult politikai
helyzet miatt nem valósult meg, így
csak 69-ben jutottam ki Németor
szágba. Ott munkámmal meg lehet
tek elégedve, mert az egy év letelté
vel felajánlották, hogyha én itthon el
tudom" intézni, ők is készek egy
újabb évre meghosszabbítani szer
ződésemet, tehát végül két évig ma
radtam ott.

A szakmunkás vizsga után továbbra
is a Hollerban dolgoztam felszolgá
lóként. 1968-ban lehetőség adódott

Mil{ voltak idáig vezető utad
fontosabb állomásai?

Magam is úgy hiszem, városunk
lakosságának ha nem is száz, de 80
910-a biztosan ismer, és településünk,
sőt országunk határain túlról is elég
sokan. A szakmát valóban' régen
1963-ban, 14 évesen kezdtem ta
nulni. A gyakorlati ismereteket a
Körös Étteremben, vagy közismert
nevén a Hollerban sajátítottam el,
többek között olyan legendás hírű

vendéglátósoktól, mint Varjú Béla
bácsi, aki sajnos már nincs közöt
tünk, vagy Gyebnár Janika, min
denki "Janikája" , akinek nevéhez a
becéző ragot kolléga és vendégnem
zedékek szeretete, becsülése ragasz
totta és akire szerencsére időnként

még ma is számíthatok.

Úgy éi'zem, a "bemutatjuk" szó külföldön dolgozni tapasztalatcsere azt mondhatom, "nem volt gazdája"
ill Te esetedben, János, csupán szerzés céljából. Úgy volt, hogy a közös vagyonnak. Kint más volt a
formalitás, hiszen rr========!==============~====;;szemlélet, ott már akkor"
Téged mindenki Ll) is csak az alapos, rendes

b
ismeál: ukgyat~úgy ZlJenudat: ~"I! .. munkkát filzették meg,

an lsna unne ~ anna vo t becsülete.
a . l~érdés, hogy ,íA~A~ ~ . Hazatérve ismét a
mióta vagy ven- IIF' R JAN '/ , il. ~R Hollerba kerültem, 71--.. .. .~, ~ ~

déglátós, az em- il ~ "~"liP"'''''P.llEM től 81-ig vezetője voltam
beí· úgy érzi a szállodának és étte-
"mindig ús" az Z. remnek. 81-ben, amikor
voltál. a vendéglátóegységek

bérbeadását lehetővé

tették, bérbevettem a Halászati TSZ
Halászkertjét. Ez már akkor is csa"
ládi vállalkozás volt, ezt szeretném
hangsúlyozni, és az jelenlegi vállal
kozásunk is. Talán nem is jutottunk
volna e nélkül idáig, hiszen felesé
gemmel együtt vállvetve mindketten
keményen dolgoztunk a közös cé
lért, s építettük jövőnket. 6 régeb
ben ci Halászati TSZ-nél könyvelő

ként dolgozott, de aztán megszeret
te a vendéglátást olyannyira, hogy
megszerezte a szakmunkás bizonyít
ványt, sőt később az üzletvezetőit is.
Azóta már fiunk is követte a családi
tradíciót, a Hódmezővásárhelyi Ke
reskedelmi és Vendéglátóipari Szak
középiskolában érettségizett, mint
jómagam, de 6 jelenleg katona.
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azóta is utánatok jön ide, jelen
legi helyetekre a Oreber Sörö
ző Étterembe.

Ez így van, jól esik ezt hallanom
és szerencsés dolog, hogy helyileg
így sikerült ezt megoldani, hiszen a
rövidebb úton a' fürdőből három
négy perc alatt ide lehet érni. 90
ben a Halászkertet áruba
bocsátották, majd 91-ben
el is adták. Akkoriban egy
re több vendéglátóegység
nyílt, nőttek a köztehervi
selési kiadások, de főképp

szezonális jellege miatt én
már nem láttam akkor
fantáziát aHalászkertben.
Jelenlegi vállalkozásunkból
90-ben elsőként a minta
boltot nyitottuk meg fele
ségem nevére, mert akkor
még csaknem egy évig a
Halászkertet is béreltük.
Később nyitottuk meg itt a
melegkonyhás sörözőt.

Jelenleg a tanulókat is
beleszámítva 12-13 embert foglal
koztatunk állandóa.n, persze azon
ban ez a szám növekszik, amikor a
kerthelyiséget is üzemeltetjük.

Tavaiy, amikor településünk
vái"ossá nyilvánításának 5. év
foniuióját ünnepeltük, Téged
városi emlékplakettel tüntettek
ki a vendéglátásban elért ki
magasló ei"edményeidért és ha
jól emlékszem, a falusi turiz
mus k~alaltÍtása érdekében tett
ertőÍeszitéseidért. Milyen érzés
vo ll: ez számodra, mi az a
piusz, amitól Te városunkban
.[!le>".."} "egy" vendéglátós, hanem
,,<11." venaég~átós vagy, akiw-e
majd a most felnövekvő vel'Jl
~.~§'á'·ó nemzedék egylwr szún
iLeH péidaériék ,~•
Jegendt.sa!~ént" tekintbet?

A )nunkám ilyen szintű elismeré
se rendkívüli öröm volt számomra,
azóta még inkább igyekszem megfe
lelni annak az elvárásnak, amire ez
kötelez. A falusi turizmus valóban
szívügyem, bár nem szervezetlen.

VÁROSONI(
vagy meghirdetetten ténykedem
érte, valahogy így alakult, sokan
ismernek. Így terjedt el, kollégák
vagy a régi fürdő dolgozók útján,
hogyha valaki településünkre látogat
s szálIásígénye van, az ha engem
megkeres, akár fizető vendégszolgá
lat ügyben, akár más szolgáltatás
iránti igénnyel, ha egy mód van rá .

megoldom problémáját. Ez részben
válasz kérdésed másik részére is,
hogy "mi az a plusz". Nehéz ezt
röviden megfogalmazni. Szerintem
az, hogya rendelést gyorsan és
udvariasan teljesítjük, még nem me
ríti ki a vendéglátás fogalmát. Ennek
azt a régmúlt családias jellegét sze
retném Visszahozni, amikor a ven
dég, pláne ha vidéki, netán külföldi,
bizalommal fordulhat az emberhez
útmutatásért, akár egy elromlott
autó javítása, vagy egy hírtelen meg
fájdult fog kezelése vár megoldásra.
Volt úgy, hogy késő este záróra
után kopogtattak, éhesek voltak,
vacsorázni akartak. Nem volt más,
de a kamrában akadt egy kis házi
szalámi, szalonna, retek, paprika.
Ezt jó szíwel adtuk, azóta is visszajá
ró vendégek lettek és mindig emle
getik, hogy milyen jó vacsora is volt
az. Talán ezek azok a dolgok, amitől

az idelátogatók visszajáró vendégek
ké válnak. A mai gazdasági viszo
nyok közt, amikor sok ember me
gélhetési gondokkal küzd, bizony
nem virágzik a turizmus. De én sze
retem városunkat, a Körösök vidé-

két, a fürdőt és még sok mindent.
Fantáziát látok az idegenforgalom
ban, csak amink van, azt ludni ken
"eladni". Az ideutazó, aki pár hetet
akar itt tölteni, az nemcsak a ven
déglátónak hoz hasznot. Itt vásárol
gyümölcsöt esetleg ruhát, cipőt,

virágot és még sorolhatnám. Vagyis
itt hagyja a pénzét. Ez közvetlenül,

vagy közvetve egész
településünk haszná.- .
ra válik.

Ez kétségteleno
Szerinte mit te
hetnének úgy a
városunk vezet "i,
vagy mi egyszerű

polgárai, h gy az
idegenforgalom cl

jelenlegi gazdaQ

sági viszonyok
között is lehető

ség szerint fup_k
cionáljon?

. Két olyan dolog jut
hirtelenjében eszembe, aminek
megoldása nem pénzkérdés e!ső

sorban. Az egyik: meg keliene vala
hogyan oldani, hogy rossz idő ese
tén is tudjunk valamiféle programot
biztosítani az erre igényt tartó ven
dégek számára. A má.sik pedig,
környezetünk rendezettségének,
tisztaságának megoldása, különösen
a Fő út és a legforgalmasabb utak
mentén. Az idelátogatók innen
nyerik első benyomásaikat s nagyon
nem mindegy, hogy milyet. Én
bármiféle kezdeményezést, ami ezek
megoldásához vezet, örömmel tá.
mogatnék.
Összefogással megoldhatnánk sok
mindent, nem lehet mindenben az
önkormányzatra támaszkodni.
Ez bizony így van. Köszönöm a
beszélgetést. Kívánom Neked
és mindannyiunknak, hogy sza
vaidból, mint a jó talajba vetett
magvakból hasznos gondolaQ

tok, ötletek teremjeneIt: mind
annyiunk örö~ére és megelé-'
gedéséye.

Marsi Jánosné
Fotó: Császár Claudia
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EREDMÉNYES VOLT A
ERESZTÉNYDEMOKRATANÉPPÁRT

BÉKÉ ~ EG VÁLASZTMÁNYA

1995. április l-én ült össze a megyei választ
mány, hogy megkezdje tisztújító munkáját Mint isme
retes, az Országos Választmányt követően az új alap
szabálynak megfelelően a helyi szervezeteknél került
sor a tisztújító tanácskozásokra. A Gyomaendrődi

Szervezet ezirányú gyüJéséról áprilisi számunkban már
b~számoltunk.

A Megyei Választmányon részt vett· és felszólalt
füzessy TIbor, a párt országos ügyvezető elnöke. E1ő

adásában méltatta azokat
az eredményeket, ame
lyeket a pártépítésben a
békésmegyei szerveze
tek elértek az utóbbi
négy évben. Felhívta a
figyelmet arra, hogy szükséges és elengedhetetlen a
párt megújulása. Nem Budapestról irányított szerveze
tekre van szükség, hanem egy alulról építkező, szilárd
alapokon nyugvó megyei választmányra. "A tényleges
döntések a megyei szervezetek kezében vannak" 
mondotta. Felhívta a választmány tagjait, hogy ennek
megfelelően megfontolva, felelősségteljesen döntsenek
személyi kérdésekben.
A jelenlévő küldöttek 16 he:yi szervezetet képviseltek,
és eredményes munkájuknak köszönhetően megváJasz
tották az alábbi tisztségekre a következő személyeket:
a Megyei Választmány elnöke Szebellédi Zoltán, Újkí
gyósról, a Megyei Választmány ügyvezető elnöke Csá
szár Ferenc Gyomaendrődról, az Országos Elnökség

tagjaként a megyét képviseli Császárné Gyuricza Éva,
Gyomaendrődról.

A Megyei Választmány elnökségének továb:Ji
tagjai:
Dr. Ancsin János Kétsopronyból, Dr. Jároli József és
Kovács Sándor Békéscsabáról, Dr. Míves Piroska Sar
kadról, Nagy András Mezó1<:ovácsházáról, Dr. Sárosi
TIbor Dombiratosról, Vaszkó András Gyomaendrődról.

A továbbiakban a Megyei Választmány 7 főt választott
az Országos Váiaszt
mányba, Kovács Béla, Dr.
Kovács Pá! László, Ko
vács Sándor, Mosolygó
Miklós, Nagy András,
Szántó Béla, Vánsza Pál

személyében.
Szebellédi Zoltán megköszönte a választmány

tagjainak azt a bizalmat amellyel újra további 2 évre
megyei e[nökké választották.

A választási procedúra közepette lehetőség volt
arra is, hogy a választmány és a meghívottak meghalJ
gathassák Szántó Andrásnak, az Országos Elnökség
tagjának értekezését a kormány stabilizációs program
járói, amelyet az alább ismertetett cik:<ünkben közlünk.

"He készülj itt' nagy nyugaloml"'a,
hcmem nagy béketűrésre."

(Kempis Tamás)

Tegnap délután került a kezem
be az ET, anyag, mely a "Bokros prog-

. ramot" foglalja magába. - Kezdte elő

adását Szántó András. - Elolvasása után,
azon elmélkedtem, hogyan is merik ezt
a programot gazdasági stabilizációs
programnak nevezni, hiszen ez a meglé
vő rendkívüli labilis gazdasági helyzetet
inkább felborítja. Sokkal inkább illene
rá az a kifejezés, hogy gazdasági
des"labilizációs program. A pénzügyi
kormányzat núnden lépése a piacgazda
ság terveinek elárulása és visszatérés a
szocialista tervgazdasághoz. A mcg
sZOlító, áltakarélcos intézkedések mellett
központi irányítást tartalmaz. Hatása az
infláció növelése mellett elmélyíti a
recessziót. Egyfomlán sújtja a vállaU<o
zókat és a munkavállalókat.
i. A nemzeti valuta leértékelése inlpor
tált inllációhoz vezet núnden olyan
importigényes gazdaságban, mint a
magY2L Mindemellett konzerválja azo
kat az elavult termelési struktúrákat,
amelyek nem tudnak piacképes termé
keket termelni.

2. Az adóemelés, vámtételck emelése 
tovább növeli az árakat, az innációt és
vele egyült a kamatokat, gátolva a beru
házásokal.
3. A befagyasztott, vagy nem kelló1<ép
pen növekvő fizetések reálbércsökke
néshez és ezáltal a fizetőképes kereslet
csökkenéséhez vezetnek.
4. A közalkalmazotti létszámcsökkenés
következtében tovább nő a munkanél
küliség és vele együtt növekednd< a
költségvetés terhei.
5. Az egész destabilizációs program
csak további jelentős állami kö!csönfel
vétellel oldható meg, mely azután növeli
az eladósodást, és az ördögi kör ezzel be
is zárult.

Nézzük meg, núk is lesznek
azok az egyes intézkedések, melyek a
lakosságol közvetlenül sújtják:
l. A családi pótlék csökkenő mértéke.
Ez közismert.
2. A főiskolai hallgatók tandíj-kötele
zettsége. Ez is a kereszténydemokrácia
alapelvét az cséJyegyenlőségetsérti.

3. Növekedni fognak 2Z itlctékclc. (PI.
az örökösödési és ajándékoZási illeték, a
gépkocsi adás-vételi illetéke, az állami
gazgé,ltási eljárások illetéke.)
4. Az egészségügyi ellátásban is meg.
szorító intézkedések lesznek.. CA TB
bevételének növeléséhez még a munka
helyi étkezés is TB köteles lesz.)
5. Az állanú vállalatoknál a béremelés
csak 10% lesz, 35% várható infláció
mellett. Ez 25% reálbércsökkcnést
eredményez.
6. Nőni fog a munkanélküliség. Az
MTV-ben, a Távirati Irodában, a hOll
v~dségnél, felsőoktatási intézmények
ben, más közalkalmazottak.nál llngyará
nyú elbocsátások vannak tervbe véve.
7. Alakásépítéssel kapc$olalban ez a
szöveg olvasható: A lakásépítési ked
vezmény igénybevétclét úgy keJI úl
alakítani, hogy a költségvetés \Grllc
nlintegy 113-dal csökkenjen...

Ez tehát a kormány (de)stabilizúciós
prografilJa.
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Kedves fiatal értelmiség, főisl{Olásol{,

egyetemisták, középiskolások! Akinel{
kedve és ötlete van, az ifjúsági szervezet
ügyében írhat Csabának.

Címe: Gyuricza Csaba
Gyomaen~;-őd,Mohácsi II 1111. 5502.

tuk be, itt első díjat nyertünk. Ezzel az
eredménnyel jöttünk az Országos TDK-ra,
amit Mező1ÚIon rendeztek, kétszáz részt
vevő volt. Itt is az első díjat kaptuk meg,
Fay András nív6díj a neve, június 6.-án

Úgy tűnili, a döntésbe cgy liis fájda
lom is vegyül.

Persze. Sokkal szívesebben dolgoznék
itthon. Itt születtem, itt éltem eddig. De az
itteni munka csak állandó küzdelem és

harc lenne, amiben az ember előbb

utóbb felőrlődne. Kü1f"öldön pedig
úgy dolgozhatom, hogy közben jól is
érzem magan1. Ez a különbség.

Szerinted milyen lehetőségei

vannali a gyomaendrődi fiatalol{
nal{ a társas é:-etre?

Az égvilágon semmilyen. Nyá
ron a Pavilon, ahol már tizenhárom
- tizennégyéves gy~rekeket is találni
részegen. És a baráti körök, ha
vannak, ott jókat lehet beszélgetni.
Szükség volna egy kulturális szerve
zetre vagy környezetvédelmi szerve
zetre, ahol értelmes fiatalok gyűlnek

össze. Középiskolások., itteni lakosú
főiskolások, fiatal humán és reálér
teIrniség. Egy bejegyzett szervezetet
lehetne létrehozni, hogy támogatás
hoz is jussunk. Diákirányítással - a
diákokat igazán a diákok tudják
irányítani. Értelmes előadókat le
hetne hívni. A fiataloknak tudIii
kellene arról például, hogy a
Köröspart micsoda érték, hogy

a lehet, inkáb Nemzeti Park lett, hogy aztán úgy is

I k , b kezeljék.
emegye Becse..." Van a FIDESZ.

Beszélgetés Gyuricza Csaba endrődi A FIDESZ, az politikai szerve-
születésű egyetemi hallgatóval zet. Amire én gondolok, az nem

politikai szervezet lenne, hanem
adják át a Magyar Tudományos Akadérni- olyan fiatalokból állna, akik tényleg csi
án. Ehhez az eredményhez hozzájárult az nálnak is valamit. Nagyon sok olyan fiatal
is, hogy egy 5 hónapos állami ösztöndí.üal tanul a felsőoktatásban, akik hasznos
a bécsi egyetemen folytathattan1 tanulmá- ötleteket és megoldási javaslatokat adhat-
nyokat ugyanezen témakörben. nának Gyomaendrődnek. Van sok olyan

Csabi, ezt végighallgatni is energia, dolog, ami nemcsak pénzkérdés. A :főisko-

bát még végig csinálni. lások az itteni középiskolásoknak is tud-
Különösen a kísérletek be<L.:~~ása volt nának közvetlen információkat adni a

kemény munka, több hónapon keresztül felsőoktatási intézményekről, ~ehetőségek
tartott. De úgy érzem, ha valamit elérek, ről.

nemcsak nekem öröm, hasznos lehet talán Miért nem csinálod meg Te ezt 2

másnak is. szervezetet?
Terveid? Nagyon keveset vagyok itthon. Szíve-
Lehe~ős~gem ~an .a bécsi egyetemen sen segítenék, de ehhez több idő kell. Ettől

ledoktoralru, oda l~ hívtak. Ha lehet, el- függetlenül lehetséges, hogy a nyáron
me~ek. Itthon runcsenek me~ ,azok a hozzákezdek, még akkor is, ha nem én
fe,ltetelek, .amel~ek.kel ol~an kiserletek~t. folytatom majd. A nyáron hosszabban
vegezhetnek, arrut szeretnek. Annak pedig leszek itthon talán sikerül valamit össze-
nincs értelme, hogy olyat csináljak, amit hozni. '
előttem már százan megcsináltak, és az
eredményeket is leírták már mindenhol.
Szeretnék új eredményeket elérni, ezt
Bécsben meg tudom csinálni.

A legkiválóbbak mennek el az or
szágból.

Aki csak teheti el fog menni. Itthon
kiképzik őket, külföld pedig majd használ
ja a kiképzett fejeket.

Hogyan mutassalak be, mit tud rólad
a faiu?

Az égvilágon semmit, szerintem senki
nem tud rólam semmit.

Dchogynem, írtál már cilu(ekct a
Gyomaendrődi Híradóban.
"Tisztelendő úr, alighanem kivé
geznek minl(et" címmel arról, hogy
mi történt 1944 ol\:tóber 6-án
Endl·ődön. Aztán írtál a rokkalié
szítőről, a seprűkötőről a Mester
emberek sorozatban, szintén a
Bh'adóban..

Van-e olyan ősöd, aki kiemel
kcdő pályát futott bc?

Nem tudok róla. A családban
senl<..i nem foglalkozott a tudomá
nyoknak még a környékével sem. A
Gyuriczáék kivétel nélkül mind
munkásemberek voltak.

Téged mi indított el a tudomá
nyok felé?

Én nem a tudományok felé indul
tam, csak szerencsés voltam, jó taná
rolaa akadtam. Szentesen a középis
kolában Bottyán István volt az osz
tályfőnököm. Amit akkor megtanul
tam, ma is bennem van. Nagy sze
rencsém volt Gödöllőn is az egyetemi
konzulens tanárommal, Birkás Már
tával. Ö olyan ember, al<..ihez ha egy
diále odakerül és abban a diákban van
egy csöppnyi érzék, tehetség, ő képes
l<..ihozni a maximumat belőle.

Úgy tudom a napokban Fáy
Andl'ás díjat l\:aptál, gratulálol<.
Beszélnél az előzményekről?

Másodéves voltam, amikor megpályáz
tan1 egy stuttgarti TEMPUS ösztöndíjat.
Feltétel volt a német nyelvtudás, ennek én
megfeleltem, mert előtte évekig tanultam a
németet. J(jjutottam Stuttgartba, ott el
kezdtem foglalkozni a környezetkimélő

talajműveléssel. Azért ezzel, mert ez a
téma Magyarországon még nincs feldol
gozva. Amikor hazajöttem, egy féléven
belül írtam egy TDK (Tudományos Diák
köri) dolgozatot a témáról, illetve egy
műszal<..i tudományos konferencián
Gödöllőn poszteren (tablón) is módom volt
bemutatni, amit Németországban megis
mertem. A következő TDK-ra is írtam egy
témát, ott harmadik helyezést értem el.
Közben márciusban (1994) németből itt
hon letettem a felsőfokú nyelvvizsgát.
Júniusban volt egy országos kömyezettu
dományi konferencia, ahová harmadik
helyezésemmel jutottam be és előadást

tarthattam. Itt a földművelésügyi miniszter
különdíját kaptam meg: Ezzel egyidőben a
tanszéken saját kisérleteket állítottam be
egy évfolyamtársammal: a hazai talajok
állapotát modelleztük. Ezt a kisérletet a
novemberi egyetemi konferencián mutat-
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Hol' volt, hol nem volt...
Volt egyszer egy nagymama. Az én áldott emlékű, csupa

szeretet, csupa jóság nagyanyám.
...Az év minden napján, de különösen így anyák. napja táján
hálás szívvel emlékezem rája. .
...Amikor esténként, vagy déleiőttönként a TV-ben a gyerrnelc
műsorokat nézem, elborzaszt a rengeteg agresszió, ami a kedves
kis raj zfigurá.kéit jellemzi. Mit tanulhat az ember Incitől,

Fincitól, a Kandúrtól, hogy csellel és furfanggal, kegyetlen
kárörömmel igyekeznek megrontani, megkeseríteni egymás
életét. Bombát roobant, fegyvert kovácsol játéknak, csínytevés
nek álcázva a gonoszságot. S ami még ennél is elszomorítóbb,
az az Amerikából, bizonyosan drága pénzen megvásárolt rajz
film, amiben ,,nevelő szándékkal" az életró1 mesél éi gondos
nagymama, lélekromboló szemléltető ábrákkal. No és a játékok!
A Wintendó! A legóból kialakítható kalózháborúk:I Mire nevel
nek? Szeretetre? Jóságra?

Ilyenkor belmnyom a szemem, és v!sszaálmodom magam a'
szellóoorzolta, htívös árnyakat láncoltató akácfa alá, ahol nyári
délutánokon körülültük, mi unokák nagyanyánkat, és szomjas
lélekkel ittuk a csodákat idéző mesemondó szavait.

Az á mos csöndben duruzsoló hangjától kitágult körülöttünk a
világ, megnyílt Meseország aranykapuja és hipp-hopp, mi máris
benne éltünk a legszebb mesékben. Átl 'nyegültünk Tündér
Ilonává, Csipkerózsikává, Hamupip6k'v~ és Hófehérkévé. Pa
rázzsal etetlük a csenevész csi 'ót, s az szempillantás alatt tá1
~~sként toporzékolt előttünk a pitypallgvirágos réten. Nagy
anyánk meséiben még a vasorrú bába is, meg a gonosz boszor
kány is jóságos anyó -ává szelídült.

Nyár és ősz múltával, hosszú téli estéken sötétben üldögéltünk
a búbos kemence körül, mert drága volt a "petró", s a parányi
ablakszemeken átsziporkáztak a csillago " ránk nevetett a hold,
és újra csak mesé 'et szült a bársonyégbolt csöndje. S ha felhő

takarta a pislogó fénye 'et s havat hordott a kéménydudáló szél,
a hatalmas hópelyhe . hátáról téltündérek és jégmanócskák inte
gettek felénk. Az öreg Tél mérföldjáró csizmájában átlépte a
hegyeket, falvakat, városokat, megrázta bozontos szakállát,
hogy ezüstös takarót borítson mindenre ami fázik fűre fára
bogárra, zöld búzavetésre. Mindezt olyá~ eleven képekb~n fes~
tette elénk nagyanyó, hogy láttuk, hittük is.

Mikor aztán ~ fészekpuha ágyban lecsukódó szempilIánkon
megült a csönd varázsa, tovább álmodtuk a meséket. Mi voltunk
a legkiseb királyfi, a legkisebb legény, a mostoha leányka,
mert azok mindig csupa, csupa jót tettek. S ez a j6;:a törekvés
eLlcísért bennünket egész életünkbe:c.

iványi Mária

Ne8Yrnerninek enyák napjára

Öltögetö éCrény kezed
pihenjen most Nflymarui!
Noyon szépet mondani!
Uye tudod milyen nop van.
Mélt tru'Lunk ma ünnepet.
Miért hoztam ennyi sok, sok
Piros szegfut '.';n neked!

.AnyáK napján, noymanlikám
Megköszönöm teneked.
Ilog)' szívedben sosem Elpéld.
80éC roy él szeretet.
I'JokréLlinmt gondoskodó
Jóságodért kötözöm.
tloy anyuKát felneveJted,
t\zt is szívből Köszönöm.

Iványi Mária

* * *
l\1ájusi szerenád

JUmoáj ma éjje[ezer [Soáát,
jch) csű0go, f(áprd.zó jényGen,
á[moáá; fwg!Jma megir{ezett
gJ;[áju.s-fjrá{ynó' vólegénye!

1tt d[[ tó'feánéfuiny fipésre,
.erós, öfef.ó' /(aTját táTja,
mesepáTjdna( fjrd{yúinyna/(
GoUog, moso{ygos jöttét vci.Tja.

'Jf!- várass so/(d, mert apercei(
öme~ vénítene~ fjraGoma/G
es puha Gdrsony fúJm0/(oára
ganaszf<:.pávagyd.szjdt:yoft vannak

J{al1á meg, hogy zúg o..z egész efet!
'Jf!-f:..f.ázeng mináen szerendáot:
JfJrgonás, szent május estéf(
f(ís kjrá{ynóje fegyen dUott!';

Jöjj fuit Güszf:..f., szép .9Lranypava;
hozázengó' szíveáaranyércet;
hogyjényesse, áússd tegye
égó' vdgyunf(d0m-meséjet!

(Itt várof(1?..áá; reszf:..f.tve, búsan;
d[matfanu[ 'Ezeregy éjjeC
szá[[efjö[öttem ijesztó'n;
csújonáárosgúny-nevetéssd)

00
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Örüljek hát, vagy sírjak rajta,
hogy szelídül a mérges falka,
s a világ, melyet felkavart a bűn

e csendesül, itt a béke napja.

Véget ért a nagy halotti tor.
A fegyverhalál többé nem tipor
rajtunk, s itt a csendes béke,
de nem tudom, mit kezdjek véle?

Igen, én élek Ép minden tagom,
de agyam lázong, lelkem szaggatom
a.prá rongyokra. Ki tépődik rajta,
hogy sok katona a karját ott hagyta?

Én itt vagyok felgyűrt ingujjal,
csattogó, mérges agyartogakkal
másra készen, hogy harcoljam az életet,
de a lábatlan ezrek helyett ki vetett?

Én itt vagyok. Va.n két munkás kezem
és lábam is, ami rohan velem,
s tán lesz mit egyek. De ti özvegyek,
apátlan milliók, mi lesz veletek?

Bús béke ez. A halál penészszaga rajta.
Hat év bűne belepte, összemar'La.
A Ie!k -m örül, mert van életem.
0e hány bukott el e szörnyfivégzeten?

. Márton Gábor
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id6 után már szinre aza jár az em
ber. Vannak kulcsaim: kiskulcs,
nagykulcs, hisz n oda is be kell
jutnom, ahol egyedül él a bereg.
Nagyon hozzánőnek az emberhez a
betege~. A körzet betegeivel is
együtt érez minden n6vér, de ez,
mivel szorosabb a kapcsol t, olyan
mintha én is a család oz tartoz"ék,
és részt vállalok a bajból.

A CSilI-' nal, is n::-szt l,~ll vál
wlnia az otthonápolásban?

Természetesen. De segftjük.
Megranftjuk, hogyan etesse, irassa,
hogyan cseréljen ágynemüt - fe '16
betegnél tudni ke l a fogásokat.

Ahogy én láttam, Editl,c nem
csak "k~elt",hanem ápolt is.

Egy nyolcvanhároméves id6s
embert nem lehet úgy ellátni, hogy
beadom az injekciÓt és orthagyom.
Az. ilyen bereget csak türelemmel
lehet istápolni. Ott azt mutatom,
nem szabad, hogy nek~m még hány
helyre kell mennem. Meg kell várni,
m(g elmondja, hogy egész nap
szédült, minden betegnek jó! esik,
ha elmondfjatja, hogy hol fáj. Ezt én
meghallgarom, ahogy lehet, meg
nyugtatom, vagy szólok a kezelöor
vosnak.

li elfŐ kcll ehhez a munká
hoz?

Sok. De én szerencsés vagyok,
van egy jó csa ádi hátterem, ez eszi
lehet6vé, hogy nyugodtan dolgozha
tom munaid6 után is. Merr el6for
dul, hogy fél tízkor Végez az ember.
Hét:Végeken is megyek. Ez a szolgá
lat. Nagyon szeretem a beregeket
ha Jd6s, ha fiatal, de az id6seket
méginkább. Ki vannak szo_gáltat:Va.

Hogyan éli meg a n6vé!" a gyó
g}i:thatatlan b-eregs": et?

1_ halál, az gy nagyon kegyeden
dolog, nagyon megviseli az orvost
is, n6vért is, nemcsak a
hozzátartéz6kat. De ralán az
vígasztalja az embert, hogy mindent
megtettünk, amir lehetett. Persze
még sokáig benéznek az utcába,
aho! lakott, látom magam el6tr,
h2.l1o:Yl, amit mondot.:. De közben
megye~~ egy másik eteghez - segí
~e::i

K

'önnyen cifog<:dta ::. ~ eg ~

nővér segítségét?
Anyukám először nem akarta, de

azonnal szimpabkusak lettek egy
másnak, úgyhogy egy hé múlva
már várra 6ket. Minden ápolási
munkát b lenyugvással fogad tt,
mert a nővér is, a gondozónö is
szeretertel közeledtek hozzá. Segfrer
tek a beregségtudatot csökkemeni. A
félelem helyeIT oprimizmust adrak.
Nem sajnálták, hanem bfzt3tták a
követ.l..:ez6 nappal, a következ6
hélte!. 6k is, mi is. A stresszr egy
nagy betegségnél nem lehet kivé
deni. Fé! a beteg, fél a család. De
talán együtt kónnyebb. Mindnyájan
azért küzdöttünk, hogy eggyel töb
napja egyen anyukának.

Az ápoló mellett ott van a há
ziorvos is.

Természetesen. Ez az orrhonápo
lás nem önmagában működik,

hanem az orvossal és a hozzárarto
zól· al együtt. Fontos, hogy az orvos
bármikor rendelkezésre álljon,
amikor szükség van á. A n6vér
naponta jön, lárja, mikor kel! az
orvosnak szólni. A n6vér a családot
is n egtanftja a helyes b -reoápolás
ra: étkezrerés, testápolás, gyógyszer
adagolás. Ha nin~s is ott a n6vér a
közb idöszakban, a hozzárartozó
tudja a teend6ker. Nagyon sok
mindentól meg tudjuk a bereger
kfmélni fgy együtt: orvo, nővér,

hozzárartozó. Örülök, hogy ingye
nes a szolgálat, de akkor is igénybe
vettük volna, ha mondjuk, a kIadá
sok felér a családnak kellett vo na
fizetni.

Kiss Edllllőv<?r

Könnyen elfogmja a beres a
n6vér segítségét?

EI6ször a beteg is idegenkedik,
én is idegenkedem, húzódunk
egymástó!. Majd látja a beteg, hogy
a n6vér nem azzal rör6dik, hogy
milyen is a teste. h:mem végzi a
munkáját. És akkor lassan felenged
a beteg is, megváltOZik minden, egy

masszírozó készülékünk is, ez
annyit'a kapós lerr, hogy mosr ren
delrem egy másikar is. A
rurder6széker is kihasználják, sokan
keJile Van pl. egy cukorberegünk,
akinek amputálták a lábár. Hozzá
kij;), .1 körzeb n6vér cukror mérni,
mi pedig kijárunk hozzá rurószreni.

Kik látják el :o szolgálatot?
A körzeri növérek másodállásban

dei urán három óra urán. De május
elsejéról fel (lJdok venni egy
Föállásu növérT Js. Giricz Zsuzsa jön
haza Gyulrtról a tüdól-.:órházból. igy
leherövé válik a délelörri ápolás is.

Vannak távlatai a szakápol:is
nak?

Igen, merr az akrfv kórházi ágyak
kiváltására szolgál. Bizros, hogy a
beregeker ezuwn is ki fo~ják adni?
kórházak, ha a kezelés már nem
indokolja az ordérer. A kórházi
ápolás na!won drága. Inkább eZr az
orthonápolásr fizeri az Egészségbiz
rosírás, ez az olcsóbb.

Balog/; Kcirolyne
I.Vli a tap~'Ztalat, igényelik az

emberek :l szolg:ilato~?

Igen az elváások beigazolódtak.
Bebizonyosodorr, hogy szükség van
,-ánk. Január l óra 45 beregünk VOlL
Vannak, akiknel már befejeztük az
ápolásr, mert meggyógyultak, van
nak, akikhez aZóla is naponta kijá
runk. Négy betegünk sajnos r,leg
haIr.

Hol nagyobb az igény
Endl'ődön,vagy Gyomán?

Az endrődi részen. Sok régóm
;igyban fekvő slÍlyos beregünk van.
R,ijuk gondolva vásároltunk speciális
Illatracokat t!s egyéb eszközöker.
Kezeljük ezeker a sebeker, de a
legjcbb, ha meg (lJdjuk akadályozni
az ilyen sebek keled-.:ezését.

Továbbra is ingyenes az ott
JonápoJás?

Igen, a betegnek nem kelJ érte
fizemi.

Alci.nel. szüksége van ....i, ho-
b'Y.m l.érheti? Dr. Barcsi lsiuánné !JozzálarlOz6

Ha csak fürdetésr kémek, mert IUhon .:'poltátok súlyos beteg
mondjuk mozgáskorlározott a beteg, édesanyádat.
ezr kérheti maga a beteg, vagy a Ha már nem okvedenül szüksé
hozzáranozó.Felhlja relefonon a 386- ges a kórházi ápolás, akkor érdemes
809-es sz;lmon Fekécsné l-Ianyecz miel6bb hazahozni a bereget. A
Evár, és elmondja, mi a kérése. Ez a kórházban csak betegség és halál
szám mL!nkanapokon 10-13 óráig van, az ortholli környezer jobban az
h(vharó. De ha szakápolást kémek, éleihez kapcsolja a beteget. A szerf;
tehát komolyabb beregségró1 van tet, az nagyon sokat szám(r. A ra
szó, akkor ~ haziorvosnak kell gaszkodás a· bereghez, amir 2Z
szólni. Mindenképpen kell egyez- összes hozzámr[ozó részéról napoma
terni a háziorvossal, ez mindenki [apasztal. A kórházi nővéreket
számára megnyugvás. semmily.:n ajándel-.:kal nem leher

Mi az a 5zal.ápoldás? rávenni arra, amit 3Z irrhoni nővérek

Amit csak egészségügyi szakem- nonn31 nyújlOrrak. Hiába, a kórház
ber végezhet. K2térerezés, injekciÓ- ban kevés a n6vér, nagyon sok a
z,ís, vérnyomás merés, sebek keze- dolguk.
lése, gyógyszerudagolás és miég sok Mi lU :unit a nővéreink azon-
minden más. nal nyú;tottak?

Milyen felszerelése van a szol- A szakmai ápolás melleIT lelki
g:ilatnal.? segfrséger is adrak a betegnek,

Ágytálak, szobavécé, hidraulikus hozzáranózójának egyaránr. Nem
fürdetőszék. Nemrég vettem egy volrak idegenek, ismerjük egymás
minisbm készüléket, ez reumás·' családját is - embe,·i kapcsolat is vo]r
betegek kezelésére szolgál. Van egy ápoló és ápolr közört.

1995. janu:í:- dsején váro
sUllkban bciudult az otthonápo
J:isi szolg:ilat Az eddigi tapasztala
lo(u'61 kérdezem Balogh Károly
nét. a vállall,;oz{1S vezetőjét, Kiss
Edit nővért, <.os lU <--gyik ápolt
ho:r.zátactoz6ját, Dr. Bancsi s 
vánnét

1995. május

keresztény bit készteti az értelmet a kitartó munkára, a gondos
munkára, a rendre, a fegyelemre. Ezzel alapvető n k~tfé e támaszt
yújt gyerme_'ólknek: egyrészt a mgértést, a szeretetet, a

megszólíthatóságot a tanárok részéről, másrészt a rendből a követelmé
nyekből fakadó támaszt. A gyerekek az iskolai munkát fi ladatnak te
kintik, és jó szívvel végzik azt, szabadlelküek, bátrak 's kitartóak. Érték
szálmkra a sZüleik és tanárai iránti tisztelet, az egymá iránti hűség és
tolerancia. Jól érzik magukat az iskolába.TJ., mert az i kolának va.TJ. arcula
ta, van saját sz~l1emisége, amellyel azonosuihatnak,. tudják mit nyújt
nekik és mit vár el tőlük az iskolájuk.Mindez egy életre sz· - 'an eliga
zodást-, emberi tartást ad - m $atározza személyiségüket.

Nil sZülők, mindannyian egészség~s, boldog gyermeket szeretnénk
nevelni, aki harmóniába.TJ. é_ ömnagával és a természettel. A keresztény
tanítás éppen ebbo:on segít b nnünket, mert lényege az ember ferm.rnara
dásának, éler.képesség6ne!c a !"eltéte15, ne:r.. WLjé:illi.::tts, félemes vi_ág
ez.

lvasói levél a
egyhá i isk láról

Tisztelt Szerkesztőségi

Az Önök lapjában olvastam, hogy őszre megnyí
lik az egyházi iskola Gyomaendrődön. Ezzel kapcsolatban,· engedjék
meg, hogy néhány gondolatot elmondhassak.

Mémök menedzser vagyok, feleségem ginmáziumi tanár, két gyer
mekünk van, egy 12 és egy 8 éves.

Három évvel ez előtt, amikor városunkban újraindult az egyházi is
kola, akkor mi is, mint sokan mások, azt kerestük, hogy gyermekeink a
legjobb 'ezekbe keruljenek. Olyan iskolát kerestünk, ahol gyermekein
ket az elet tiszteletére, az igazi értékek megbecsülésére, egymás elfoga
dására nevelik.

Három év távlatábéi örömmel mondhatjuk, hogy megtaláltu.k ezt az
iskolát.

Az egyházi iskola úgy neveli gyermekeinket, hogy megérthessék: 2 GYU!2, 1995. árrilis 12. Veress Vilmos
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Régen volt, hogy is volt. ..
Ré~zletek az endrődi Historia omusból.

(Előzmény: Városunk: II. évf. 4. sz.)

1892: ,.Ápril"s 10: Wagner M.irton gyomai epítő 8000 forintál c1villalj, a
Schi ner-féle ovo a épilés'l a S7.abótól a Templom lte,in vett t~lken (Nag'jóvoda)
M<i.sik óv dánk pedig cl. Hasitás utcában iévő D"vid-j(~le ·.áL llJé:gvétele fogadtatott
el '(Kis' voda)... Apácákat m '6 egyenlőre kapni nem lehetvén., hat: rozatba ment,
hogy' z ép"ktek elkészül ével a !:E'l 'voda, id.::iglencsen óvónökkeI.. megny't
t.:1~sek.'·

1895: ,.Október els 'Í"'l léFelt életbe a po gári házasságkö és és állar,,j anya
'I1yvez~ .~.

1894: ..Az ol ar Gráczból erekJ 'é\,c! ellátva megérkezvén...A iazaristik müh 
éb"'l kik2riilt romáll stílusú oltw-... csinos hátképpel... került 200 fOri!ltb

Augus:r.1us el<::":n Mülkr :'aro!' agyviradi aranyozó be <:jezte II templemhajó
és a melkkolLirok diszítésél... a b ltiwket arannyal feSl'::l1e, a nellnyezel0\ kél- .::
;(;stettc"';s !" nycsillago~,k:..ll .kesitdte... az c1sö menn "ezetlncző snrkaiba a I egy
cv"ngclistát fCste!ee. a szent keÍ'.:,:zt és Jézu,; sziv.:: oltirát átalald ona, az előbbir.::
tabenüi:ulumot (az oltáriszentsé'g" enö díszes szekrényk,,) helyez et.::! , a Mária
ol\áron a Rózsaftizér-ki:p h-clyen val6 i lourdesi barlangot '::s szobrot állított. a
szószékcl [cst<:' le o~S annY0zta. A f0stmény mindeJ,ült olaj, és nz arany - az o,ziop
lOK kiv';td':v..:J- valódi .... A 1I1'~nllYr~Zd nlasodik mezöj .n'.:k sarkt' ra inagáuvullulko
zok .cstctlé!c. é,pedi:l Timúr 1'v árton sz<.,"\ Mirton és sz.::nt Borbálát, Kalm: r
Vil:cén~ szent KriSZtinát 100-100 iorintert.

Sz:ptember 8-:r: megáldatott (és megnyilt) akisperesi tnnya' új iskola.
Ugyan' l ó apba l" Kon orGói- anyai (llJlyai) is 'olát is megnyitoltúk."

1890: ,.fI. tavaszo:) Um01ői csőszhúzat épite Ide. n c1yekrc a hitközség 226 forin
tot ad"'~ zo.l<:;';z:.

_A tcmpio:- Cl::!varé..:·:ti;, bef<i.si ása végen a kiasott n' gy ödröÍ(el az elÖJjúrós.lg
kőzmunka ú ján jó loldd l hordatja ol' g. Fakat a Békés megyei gazd.'1Sági .::gyesület
:ljándékozott.

\ gyomavégi tcm.::,ő m.::gnagyobbítását az utca egyenes vonaiba való loZ-isa
allal a képviselő-testület m gszavazta.

A szarv svégi "j iskoiához "ik tanito resz"r" Giricz János h.lza 600 larinton
l~l~&.v~~e~~tt.

Az. "'15" Iaz.;.n:.• .::lIu\~roztaegy .~ kerti (Ör"g,,'.ő!ö) 'skolának az '':pit0sd..
:z é" ,_o' _. i'iv,- . :(~r8.;~re be lőn hozva a péntek ddutall l árom ór;:i n::ran o ez:' .

z jr .J ~z_.: ú:...:..~-: ~ t.;::Z! le ére.:- ~

1896: "Május 10 vasámap. E7redévi edeum ( a BonJag a1<is 1000. 0vlOrduló
jának. megülmepks~)

Elöl' :iróság. o]vasókördc., lcg~ny.::k., leányok zasz!óv' l jelentek meg a t.::mploJl\
'Jan. Szentmis.:: utan II templomtér II II Himn sz ~s a Szózat kőzős elének10se. A
·öz..s0g a ,z.::g0nycknek 200 forin ot osztott ki.

Május 18 Bétm. az iskolások ~zre évi üm1eplése. 7-kor Te ~um (láluad0 mi
s~), rr,dyen min en osztály ziszlóval jelent meg. Utina a tem lomtúen iskolai
C:lmep":ly haz.ali:ls sz:lv:Jlm:in 'ok.bl és dalokkaL Délután l-ko~ az irt egybegy"Ht
iskol:.sok Z~.lc'Z0 md!ctt 'o s7.:.trvnsvégi szénásk.::rtbe vonulta!; mul"tságra. Csatla
kozi, k az Ipmskola es a k":t óvoda is. Szám k meghal, dta az 1200-aL "ünn gyer
melundatság. különfé e verser:yck 's júkl:ok. ....eny'r, pecsenye, , lúcs, sütell\~ny

bő! álló uzsomn, :r.ei)"el a szülők és a gy.::nnekbar: ol: aláírás útj:in adakozt,lk
-ssze. ./-L. úri,~si néptf!::eg !:iüzönlés0 0Z alkalmat v lódi r.épCIlUlepéllyé telte."

HOl11o!' lé Németh Eszle,
............."""O'----L~"-~~ :=:::::=:::::=:;~:::::::3::=:;:~;:::;::;~:I.a."':';:':~f::.:;;:;:;:"":;~~:"""'::;';:':';:::::':;:;==::];~~;::::::;:::'=:::=..-' -'-.-,..__. 'l

1889: " ...február 1G-án Schiemer Ede na" 'Váradi kano. olcnak kin0vezt lik..
. Ii lyéb.:: id. baró Wo ·i..ne Albert kegyUr marcius 6.-an tort 'nt jd(jl~sc :tbpján
Dobos La' os :~örösladányiplébános nevez ett ki endrődi p'ébine:;nak.

Szeptember 9 : Dobos Lajos pl 'bánes régi agybintalinakból er dő besí.:arni a
ta\,,1I1 ::'1l<p wkn umy:in vadiszfegyvcréve! magát agyonlőn .

:'Z él '~'be" 11"0n Sc.liéncr prépost- -a. onok e!tCP.le i a szaíYasvégi temetőb:..
Jek" sz~[vezö 1. helS'g 05 kitűnő műfo,dító volt.. BougauJ: Ker~sz10njs.ég és
Koru.ii< e. n'Ull1" ján ' r~mek magya.ritisa ... sz' p n vet biztosit neki a mag 'ar
irod_lom törlC:l .~bea ... ·'

,.Sp~ t GYJ/a me~~!dj a szarvasv":gi k0t!ÖS LanlemlŰ új i ·kobl. melyet" hitköz
s":g Tur s<i j !stv::". v:.llaLozó altal .pit,e c ,.

A fclnűn-:lcd. Maj{:lh adott fei2dh 'te:le é:
mén t. i\ sz;,oadban -"nC:ezclt műsorrúl a dalár
da. az 8K és <IZ esü-énck-zcnc-uine ki etöségc:
gonaoskcdo t. Olyan kiv,íl6sá6 okal l<irhalllJllk.
rrlint Enc.rűd díszpolgárát R6z~Jhegy: K' mint,
az endrődi slt;bésú csor!~r'áai főKán!ori Kalmár
Illést 's G !\.lcdl,<:.ed:n i'M\;asin.iz·y - és D6gi
Gyula cig';nyz~,;sJ:';..

Éjsza.káb~ nYlló bú! a li~c'bcn. mely akkor
n"m ~ihag Olt. !"e dlilt -,;alJ.er k~p(. mu alta.
m0rt ,.sth kcrté~z fél've 6rzölt pa kja szemet
2yönyör!~ödlclctt.

I1é\vé~l:k'~n ilycn'o mCJleli a Korzó a ,0t(ló.
besz'; g'::lűk tömeg"v !. ,. M gv{:!ló Gyógyszer
tj. öl il Dombszösig hömpölygötl a nép halk
duru zso1<í'i~a1.

Müvell !iara'ok ';:, komol' kÖi.0p!;orúak hél
v~gi n"gy-lalali;ozója volt

So ',111 t:sendes. holdas est~n " [;MCSÚ ívií Kö
rös hídig rn~gnyújlollák<I sét<lpály:ít.

AZlán a község elcsendesedett. Elaludlak az
·~.if01ig világí ó uleai villanykörlék. S éjfél tájban
ll< l itt, hol olt óirt cl a gyönyörű muzsika húrjain

. u sz r ,ád. Ncmcsak & bddog
.. tnlajdoélOsokna -", a 5zomszé<ioknak
ul il lOS -zan boldog f<óiórány' idől , dor

Ncm volt rirk3ság. ho&.;, a zenebr té ',:cJlel
szol~ál\dton. <\hol ..sLÍvküldi' lelJetőség is adó
do\t.

f.z-~al zárom e. derűs s:lrokar. mi1:ol' 1945.
máJ!'!s 9- 'cJ - a ránk annyi kesoo űségd. szomOrtl
súgot. :;zcnvcdésl. gyászt hozolt második vij~íg

I-"iooni hal év után - beköszöntött a éke n'lpja.
Memcn ónak sét.Hjana· cl a Hősö - Terére!
C:'újb:JlIal: g; szál gyertyát és helyezzcnc; cl
egy sdl vi-'ágo az emlékműve' valamelyikére!
Go~doljanak szeretettel, s mondjanak cgy rövid
fc ászt 1848, 1914-18. 19 5. 1938-.01·:) é,; 1\)56
hűsei<..~t! Magyarokért. zsid6k0rl, cigányo 'ért! A
rni drága ilaiow:Ünkérl.

~árt01J (BGábor

• 'ÁRoSUNK Gyon endrőd - MCgjr;l:;.1i_- havonta. Kiadja: A KDNP Gy ir.aend ődi Szcr\;ez te

,.C ~: ';crk sztő: Csás/..ár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd. Damjanich u 15. 7~rkc5:':lők: CsáS7ilrné G)uriCZ<l Éva,
.-"~ okné Németh Eszter. Iványi Mári'J, M:>r i Hna né, M1r on Gá o , Ung" 'lg li János. Va2'::' hé!

Fclc!5s Kiadé: vas:i:ó A1árús
MÜVELŐDESI ÉS KÖZOKTh.TJ.SI M NISZTÉRIUM: Nytsz : B!P!-W:h·95/BÉ/llJ95

Ké~zült: Pcl_ ~;a n;vi:1y Jllda, GYOE1, cn .rU c.. f ö t· . .) l/l



VfÍROSO"K
GVOMAENDR D

fi I{eres.ztény nemzeti gondolat hírnöke

A vitorlát jól fesZÍtSétek kiQ
"Jobb a jó utat követni sántítva,

mint határozott léptekkel a rosszat."
(Attgusztinusz)

A ballagóldJ.oz
lvfue ez az íras megjelen:ik, már lezajlottak a bal

lagásök, de ~ay gondolom, fiatal barátaim, hogy m.ég
milldia hatása alai"t álltok, hiszen az életetek egyik,<:>

ha :nem a leofontosabb fordulójához érkeztetek
<:> -

il. ballagás tulajdonképpen egy jelkép, egy mozgas,
eoyik helYTó1 a másikra. A pubertás korb:?l átballag
~k a felnőtt korba, ez öröm és bánat is. üröm, mert
nem vagytok többé diákok, megszŰIltaz iskolai fegye
lem, amely ellen oly sokszor lázadoztatok, nem kell
többé végig szenvedni azt az órát, amelyet szívből

utáltatok fl. csengőszó többé nem kelt izgalmat szá
nlOtokra. Bánat. is, inert megszŰlUleka diák csínyte
vcs.:k, d sírig tartának hit"t diál5:szerelmek, az évek
hosszú során kialakult barátságoi>., de nem utolsó
sorban az illina Mater tekllltélyt parancsoló védelme
és fJondoskodása. Tehát átlépve az iskola lmpuját,
kilé~tek a valóságos "életbe", amely tele van bizony
talansággal, veszéllyel, bulctatóklml és előre nem
látható sok-sok akadállyal, melyekkel meg kell vívni
él c:->atát., hogy érvényesülni tudjatok, hogy a csörte
lej;: nehogy eltajJossanak benneteket.

lilii tovább tanulhat, még szerencsés, de sokatok
nak első úija, lehet, ho&')' a munl>.anéllriili hivatalba
vezet. De a kaput át kelllépIli, mert ez az élet rendje.
,Júúózn1 kell, éhti nem kell" (Nauta necesse est
\ri\'Cl"\:: dUJ) li.~cessc.) Tehát. vigyázzatok. hogya vitor
l;~t jól kszíi.sétekID.

Vall nekem egy bs történei:em egy korosztályról,
akik sohasem ballagtc.'1.k. Az ] 943-41f-es tanévben a
nÓlH,':i. m~gsúillás idején Ov. 19) és él bombázások
njjatl az iskolákat azolUwl be h:ellett zárni. Sem bal
i~(i'lst sem érettséo"i bankettet nem lehetett tartani.c~;-;c, , b

/lZ osztályvizsga után m.indjárt érettségi vizsgát ren
(ieltek eL Azt bef~jezve széh1eh: eresztettek bennün
",: L J\,:W l.JÚC;,úztLuJ{ s ..... m a tanLeremwL sem az isliU-

~ .. t
__"'"-"- ----:1

lától. NeU! tudtuk meg 'soha, hogy melyik kislány
tűzte volna a kéknefelejcs csokrot a mellünkre.

Mint akiket dCliilt égből ért a Y.illámcsapá5, %<JY
tántoroQtunk. ki a kapukon, az ezer veszélyt reJtő vi

Jágba, hiszen a háború már elérte országunk,határait.
Tudtuk, hogy bennünket is el fog érni. El is ért ha
marabb, mint gondoltuk Katonaság, fogság, harc az
életünkért, ez fogadott bennünket a kapukon kívül.
Soha nem tudtuk elfelejteni, hogy nekünk nem ada
toit meg az, amire 8 évig vártunk.

Csodák azért mégis vannak Tavaly volt az 50 éves
osztálytalálkozónk Az iskola ,(péter .András gimnázi
um, Szeghalom) az az évben ballagó diálBai, tudo
mást szerezetek róla, hogy mi v~eryunk az a korosz
tály, akik sohasem ballagtak Így meglúvtak bennün
ket, hogy ballagjunk velük· mi is. A meghívást elfo
gadtuk, s szinte gyerekes nekibuzduIással készilltünk
az elmaradt ballagásra MegszŰIlt az a hiány, amely
50 évvel ezelőtt keletkezetl Köszönet érte Vaszkó
Tamás igazgatónak és az évben ballagó diákoknak.

Kedves fiatal barátaink! Vágjátok ki dacosan az is
kola lmpuját és induljatok Vár a tenger...

Jó szelet!
Vaszkó András
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A KDNP 1995. május 8.-án tartotta

nyilvános taggyűlését. Meghívott vendége
ink.: Dr. Frankó Károiy polgármester, Várfi
András a Mezőgazdasági és Ipari Bizottság
elnöke és Báthori Gyula képviselő a Föld
rendező Bizottság elnöke.

A gyülést Vaszkó András elnök nyitotta
meg és javaslatot tett ~ napirendi ponto~a

vonatkozóan, mely szennt a polgánnester es
a képviselők tájékoztatást adnak a l~osságot

érintő ügyekröl. A következő naplIend a
hozzászólások és kérdések. A hannadik a
párt belső ügyei. (zárt ülésen) A tagság a
napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Először Várfi András képviselő kapott
szót. Bevezetőként az önkormányzat földva
gyonáról tájékoztatott, mely szerint 2200 ha
van az önkormányzat tulajdonában. Ezeken a·
földeken nem az önkormányzat gazdálkodik,
hanem azokat bérbe adja. A bérbeadás pá
lyázat útján történik. A feltételeket a Mező

gaZdasági Bizottság június hónapban dol-

gozza ki. ....
A fásítási program kidolgozasaval fog

lalkozik még a bizottság. Növelni kellene
Gyomaendrőd város "tüdejét", főleg az
északi részen. .

Bejelentette a képviselő, hogy mezőgaz

dasáai szakkiáilítás lesz Gyomán augusztus
31 é~ szeptember 3 között. Neves személyek
az alföldi programról és a sertéstenyésztésröl
tartanak előadást. A helyszín a Sportcsarnok
és Gyoma főtere. Majd Báthori ~la ~apott

szót, aki bejelentette, hogy a másodile foldár
verés júniusban lesz. Erre 14000 aranykoro
na van kijelölve fele részben a
gyomaendrődieknek, fele részben vi~é~ek

nek. A helyiek..ek Halmagyon vm: kiJelolve
a föld, ezek a fOldek többnY'Je 25~30

aranykoronások. A kívülállók rés~ére pedIg a
Telki kövesút baloldalán van kijelölve. Je
lentkezni lehet: Seprenyi Lajosnál Gyomán
(akinek az irodája az árvaházi iskolával
szemben az órás t.iZletben van, vagy szerdaI
napokon Báthori Gyulánál a P~lgármesten

Hivatalban, vagy Hunya LaJosnal a Gazda
körben. Jelentkezzenek, akik részt kíván....ak
venni a földárverésen, hogy meg tudjuk
hívrl.i őket. A vidékiek nem júniusban árve
reznek, hanem ősszel.

Végezetül Dr. Frankó Károly polgánnes
ter kapta meg a szót, aki több pontba foglalta
össze beszédét:

- Elsőnek az országgyülési képviselőkről

szólt. Deme Zoltán úr igazán nem képviselt
bennünket, Szőlősiné inkább szakmai ve~e

tő, ő sem velünk foglalkozik elsősorban. Igy
marad nekünk Latorcai úr, amIt el tudtunk
érrl.i azt csak az Ö személyén keresztül
mté~c. Tanácsokat, címeket adott, intéz
kedett. Ennek eredménye lesz talán, hogy az
ivóvíz Gondunkat meg tudjuk oldani. Az
kellene" hogy megengedjék, hogy. a
Medoy~sbo~s környéki vízbázisról ml IS
kapjl':'nlc. Ez kb. ~OO ~.llió .foru:.tos b.eruhá
Z/J< il'lme elvezetm Mezoberenybol a VIzet.

- A költségvetésről azt mondotta, hogy
UsY<1TILlzt a pénzt kapjuk, lnint ed~Ig, csak
közben mindennek feljebb ment az ara.

- Az iskolákról: A 3 középiskolát nem
szabad bántani. Erre 10 millió forintot köl
tünk az állami támogatáson felül, de ezek az
iskolák meghatározói a városnak. Az igaz,
hogy a mezőgazdasági iskolában az ott tanu
ló gyermekeknek csak 26-28 %-a helybeli, a
többi pedig vidéki. De mindent figyelembe
véve ezt támogatni kell. A 3 általános Iskola.
41-42 millió forinttal kerül többe, mint arillt
az állam ad rá. Nagy valószínüséggel a gyo
mai l-es és 2-es iskolát össze fogjuk vonni.

- Nagy gondunk a Református Egyház
nak tett 10 rrl.illió forintos ígéretünk teljesíté
se. A szociális otthon épül. Mi azt akarjuk,
hogy jövőre, Sípos Leilcész úr ~ szeretné,
hogy már ez év októberében fizessünk..Ez
becsületbeli ügy. Ezt a 10 rrulhót ki fOgJuk
fizetni az egyháznak, bár még csak garanciát
sem látunk a.,a, hogy az meg fog térülm.

- Biztos, hogy a Kirendeltséget tová?b
nem lehet fenntartani. Ez benne van az ID

tézkedési tervben, kormány szinten. A 3
dolaozó és a takarítónő éves szinten

"1.700.000 forintba kerül.
VérrtIl is itt nmcs teljes köru lakossági

ellátás~már a segélyeket is Gyomán fizetik
ki, ezért gyakorlatilag mindenki átme~

Gyomára. A Kirendeltség fenntartása dw:v~

2 rrl.illió forint évente, ez tíz év alatt 20 rrul110
forintot tesz ki, ezért lehetne járdát és utat
építeni.

Az elhangzottakat hozzászólások követ
ték.

,,Ez a megtakarítás, amely a Kirendeltség
megsZüntetésével elérhető megéri-e azt a
feswltséget, ami ezzel jár?1-1eggcndolandó!
- szólt az egyik hozzászóló. Es tovább zápo
roztak a hozzászólások:

,,A KDNP a híd szerepét vállalta a v~

lasztásokon is és most is a két települes
között. Javasoljuk, hogy fontolják meg a
Kirendeltség megsZüntetését. Drága a busz
is."

A Kirendeltség megsZüntetésévei nem
értek egyet, ha azt megszünte~ik akkor .itt
nem 15 %-os leépítés lesz, mmt Gyoman,
hanem 100 %-os. Mi lenne a járlatokkal?
Nagyon sokszor van úgy, hogy délelü.tt 10
órakor jut tudomásunkra, hogy masnap
reggel szállítják a sertést, s akkor rrl.i lesz?"

,,Nagyon sok idős ember nem IS tud a
buszra felszállni"

,,A templom után ezt a házat épített~k fel
őseink másodikként, ez a ház egy közsegnek
a szimbóluma. Azt a helyet ami a falué,
ahová minden ember eljár, nem lehet bezár
ni. Ilt esküdött meg több ezer ember, id~

megyünk adócsekkért vagy. anya~önYVI

kivonatért és ha meghal valaki acsaladban,
akkor is oda megyünk, és akkor is ha infor
mációra van szükségünk."

"Szeretjük, tiszteljük polgárme~ter ura.t,
ezt éreznie kell. Minden öreg endrod l nevc-

1995. június
ben kérem: Ne tessék az Endrődi Községhá
zát megszüntetní. Amikor mi CsudabalIán
laktunk, ott is volt kirendeltség, lehet, hogy
nem volt "teljes körű" de a legfontosabb
dolgokat helyben elintézték a ~yai népne~,

pedig akkor még nem voltak Ilyen..~tak es
ilyen járművek, mégis rendesen kiprtalc a
hivatalból, Gyomáról, Csudaballára".

Nekünk már alig maradt valarill, de ez
hadd maradjon meg." Hadd intézzük ügye
inket továbbra is itt helyben, a pénz jósággal
és szeretettel megtérül." _

,,A polgármester urat a KDNP is és éi

Gazdakör is támogatta, ezt nem szabad elfe
lejtenie."

Az elhangzottakra a polgármester úr a
következőkben válaszolt: " Nem mondtuk ki
még a Kirendeltség megszüuését, csak szóba
fog jönni. Elképzelhető, hogy fenrunarad, de
akkor annyival kevesebb jut másra. Még
egyszer mondom: T.eljes. köru s~olgáltatá~t

. jelenleg sem tud adni a Hivatal~ ket hár0:rue
le ügyet lehet csak itt' mtézm. Hangsúlyo
zom, hogy a megmaradt pénzt Endrődön

költenénk el másra. Engem nem kell meg
győzni én azért provokálom önök.et, hogy
hallja Báthori úr és Várfi úr IS. ~n az l~~

hallottakat mind el fogom mondani a Jegyzo
úrnak biztos vagyok abban, hogy a város
Pé~gyi zavarait nem ez az 1.7 ~illió forint
fogja megoldani. Tudom, hogy mmdez alap
vető lelki és erkölcsi, sőt etikai ügy, nem
csak anyagi. Nekem is van egy ol~an é~é

sem, hogy a Kirendeltség üzemelm fo~. En
tökéletesen megértem önöket. Én bIZtos,
hogy a Kirendeltség megtartása mellett
fonok szavazni.

o Két nondolattal zárom a Kirendeltség
megsZün~tésének témáját. ,,Nem telj:s körű
az ellátás" hallottuk, tehát alIg van mar olyan
ügy, amit az endrődi kirendeltségen el lehet
intézni. Így van a lakosságnak is éppen ez a
kifogása, de azt, hogy az ügyintézés átkerült
Gyomára, azt a jegyző úr rendelte el. Most
pedig arra hivall(ozva, hogy úgysem lehet
ügyeket intézrü, nem járnak oda az emberek,
meg lehet sZüntetni a Kiredeltséget. Ezt a
leépítési folyamatot mindenki. átlátJa." "

Sokszor halljuk, hogy rrundenbol kettot
kell fenntartani, pl. a Polgármesteri Hivatalt
Gyomán, a Kirendeltséget Endrődön. Az
adatok nem ezt bizonyítják. Aluvatal 60
dolgozójából, mindössze 4 v~n Endrődön.

Tavaly 62 milJi6ba került a I-Iivatal fenntar
tása, ebből 1,7 millióba az endrődi. A Kiren
deltség fenntartása, inkább egy gesztus a
lako~ság felé, hogy arrl.it lehet l~özelebb

intézhessenek el. Ha megmarad a KIrendelt
ség, bizonyos vagyok benne, l:ogy .. ezt. az
emberek értékelnék és a fenntartási koltseg a
közügyekhez való jó hozzáállással meg is
térülne a városnak. A bizalomnak és a meg-
·becsülésnek nirIcsen ára. . .

1995. május31.-én tárgyalja a Képviselő

Testület az endrődi Kirendeltség sorsát.
Várjuk a T. Testület kedvező döntését.

Véháné Szed/ák Ildikó
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YEK * HíR
Számlaszámunk:

ENDRÖD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 269-98370
VÁROSUNK SZERKESZTÖSÉGE B-6176.

E csekkell feladott összegért nem kell feladási díjat fIzetni.

JÖJJÖNI BIZTASSUK KEDVENCEThTKET! HAJRÁ BARÁTSÁGI

Hullámvölgyben a Barátság
A sikeres őszi szezon és a sokat ígérő tavaszi

kezdet után megszakadt a győzelmes menetelés.
Bolondot csinált belőlünk az ápdis. Előbb ugyan
még futotta két döntetlenre 23.-án Kunágotán gól
nélkül ért véget a mérkőzés aztán itthon Gvula~

vári ellen I: l-re végeztünk. ' J

Majd két hideg ZlLha.'1Y sorakozott: május 7-én Csabacsüdön 4: l-es
vereség, s ami még fájóbb, itthon a felújított mesés pályán Jaminától
kaptunk ki 4: l-re.

Fortuna, a szerencse istenasszonya is elfordult tőlünk. Három alka
lonunal is a kapufát találták el játékosaink, pedig meILtlyivel térsége-
sebb a kapu, mint a kerete! .

Május 21-én a MÁV-hoz látogatunk el Csabára. Ez sem ígérkezi:!.;:
sétagaloppnak. Aztán az örök rangadó következik hazai pályán a Gyoma
FC ellen. Utolsó győzelmünket Gyoma ellen 1979. jÚ!,j.us lO-én hazai
pályán arattuk. Akkor 6:0-ra győztünk.

,,Régi dicsőségün..l<:, hol késel az éji homályban?"
A tabella állása május 19.-i lapzártakor:

5. Endrődi Barátság 24 II 6 7 31-28 39
8. Gyoma FC 24 10 68 32-29 36

További mérkőz~sek:
VI. 4. Füzesgyannat - Gyomaendrőd Barátság

FC-Battonya
VI. Il. GyomaendrődBarátság - Tótkomlós

Kunágota - Gyoma FC
VI. 18. Kmnut - Gyomaendrőd Barátság

Gyoma FC - Gyulavári
VI. 25. Gyomaendrőd Barátság - Nagyszénás

Csabacsűd - Gyoma fC

Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna
Tel: 06 60 307-556.

Budapesten. 1994-ben a Gyomaendrődért e:nlékérem poszt
humusz tulajdonosa lett.
VI. 19.: 1939. június 19.-én született Gyulán Endrődi Szabó
Zoltán tanár és festőmúvész, Szabó Elek tanár úr Íia. E.l.drőclön

járt általános iskolába, a gimnáziumot Szeghalmon, a tanítókép
zőt Szarvason végezte. Szegeden rajz-ének szakos tanári diplo
mát szerzett, logikából doktorált. Előbb Kaposváron, most psdig
a békéscsabai tanítóképző fóiskolá..'1 tanít. Az intézet számos
alkalommal delegálta már külföldi tanulmányútra a nyugat!
országokba, főleg Angliába. Tájképeket fest főleg olajtechniká
val. Több városban rendeztek már képeiből kiállítást: Kaposvá
ron, Békéscsabán, Gyomán, az endrődi ligeti iskolában is. Az
endrődi tájházat ábrázoló képét szülőfalújánakajándékozta.
VI. 21.: 1930 június 21.-én Endrődön született Szabó Béla
Lászlé tanár, a Szabó kertész fia. Hosszú éveken keresztül a
Gödöllői Agrártudományi Egyetem gépészmérnöki karának
mechanikai tanszékén tanított. Szakmai jellegű cikkeit a szakfo
lyóiratok rendszeresen közlik.

VI. 25.: 1888. június 25.-én született Papp Zsigmond gaz
dálkodó, szobrá;;zmúvész, faragó, népi ezermester. Ó tervezte
és készítette el a gyomai református templom orgonáját, gyö
nyörű bejárati ajtajait. Szobrainak egy része ma is megtalálható
a református temetőben. Elkészítette Gyoma főterére az ország
zászlót. Találmé.nyai: agyagszóró kocsi, rakodó készülék, mák
cséplő, csatomaásó gép, rigolírozó-gép, kapálógép, rizsarató
stb. 1961. december másodikán halt meg.

* IT' ~""'~li 9 1) •• Z , HÖZLEM

VI. 1.: 1955. június elsején született Gyomán Tímár Judit
földrajz tanár, tudományos kutató. Kutatási területe: társadalom
és település földrajz, ezen belül vonzáskörzeti vizsgálatok, mig
rációs kutatás, tanyák társadalomföldrajza. Tagja a Magyar
Földrajzi Társaságnak, a Magyar Szociológiai Társaságnak.
Számos külföldi konferencián képviseli országunkat. Publikációi
az Alföldi Tanulmányokban, a Békési Életben, a konferenciákról
kiadott anyagokban és más helyeken jelennek meg.
VI. 10.: 1937 június 10.-én született Varjú Vilmos súlylökő.

Tizenhárom szabadtéri és egy fedett pályás magyar bajnokságot
nyert, tizenhétszer ért el országos csúcsot. 49 alkalo!11mal volt
válogatott. Első országos csúcsát 1958-ban érte el. 1959-ben
már tizennyolc méteren felül lökött. 1960 júliusában 18.67
méterrel Európa csúcstartó lett. 1962-ben 19 méter fölé került
és az EB-n győzött. Az 1964-es olimpiai bajnokságon bronzér
met szerzett. 1966-ban első lett a fedett pályás Európa játéko
kon, majd nyáron 19.62 m-re javította a kontinenscsúcsot, és
megvédte az Európa-bajnoki címet. 1971-ben a pozsonyi viada
Ion 20.45 m-re javította a magyar csúcsot, ezt 1983 év végéig
nem tudták megközelíteni. 1994 február 17-én halt meg

1:':...;:rJr1R.DJ.E'1f'NinÉI.~
Az újságlmk fenntartására érkező adományokat köszönjük. A jövő

ben azonban nem kell már hasmálni a piros poslautalványokat (mert
ebbc:n az esetben a feladásért is fizetni kell.)

Megnyitotlllk folyószámlánkat az Endrőd és Vidéke takarékszövet
kezetbell. Ezélt ott és szerkesztösegÜllkben is kapható esckkcn lehet
fcllldni a nekünk szúnt adományokat.

Értesítem a lakosságo-C, hogy a sertésfelvásárlást
meg-kezdtem. Fizetés a szállítás napján napi áron!
Érdeldődni lehet: GyomaendrődOktóber 6 Lakótelep
6. Lépcsőház. Este 6 óra után vagy a Sugár u. 48. sz.
alatt.

ME6Ü'VÓ
Az Endrődi Szt. Imre Egyházközség jótékonysági hangver

senyt rendez az egyházi iskola javára 1995. július l.-én szomba
lon 19 órakor az endrődi Katolikus Templomban.

Fellépnek: Frankó Tünde operaénekes
Égető Mária orgonaművész

Hegedűn kisér: Nagy Ferenc
Szel"etettel Váiürlk minden érdeklődői:.

,É:tesítí a KDNP a~okat a tagjait, akik a legutóbbi tag-I
gyulesen nem voltak Jelen, hogy a legközelebbi taggyú1é
sünket 1995. június 12.-én Hunyán tartjuk. Hunyára buszt
indítunk, útvonal: a busz indul 18 órakor a gyomai Hősök
teréről, útközben megáll a Berényi útná!, a Pásztor J. ut- 1-------------------------
cánál, a Napkeletinél, a Jankánál, majd a Déryné Művelő- ~PO T
dési Háztól indul Hunyára és onnan vissza. Kérjük a Tago- II
kat, hogy minél többen jelenjenek meg.
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itaest a KDNP szék -' "aza
1995 június

cok összeomlásával létre
jött mintegy 12 %-os
munkanélküliség. Ez a
szám évek óta hullámzik
ugyan, de alapvetően nem
változott. Nagyobb állami
szerepvállalásra lenne
szükség.

teremtjük meg a jövedel
mek elfogadható nivellá
lódását, (mérsékelt ki
egyenlítődését) amíg nem
követi mindezt magas
szintű oktatáspolitika,
addig nem beszélhetünk
kibontakozásról, a nem
zetgazdaság felemelkedé
séről.

Mit kell tehát tennünk?
- Erősíteni kell minden

eszközzel a gazdaságot.
- Fel kell számolni a

fekete gazdaságot, de úgy,
hogy az beépüljön a nyílt
gazdaságba.

- Meg kell teremteni a
közélet tisztaságát. Har
colni kell a korrupció el

- len.
Latorcai János előadá

sát Szakolcai György pro
,fesszor értekezése követte,

aki a nemzeti jövedelem
változását, és az azt befo
lyásoló tényezó'ket ele
mezte. Vizsgálta az ex
port-import befolyásoló
tényezőit a magyar gazda
ságra ható befolyásukat
Nemzeti fizetési kötele
zettségeinkről szólva azt
mondotta, hogy azoknak a
hitelezó1< általi csökkenté
se nélkül nem rendezhető

végleg a magyar gazda
ság. Végül a politika és
gazdaság összefüggéseiről

beszélt.
Az előadásokat a hall

gatók nagy számú hozzá
szólása követte, kiegészít
vén az elhangzottakat. A
több mint két órás vita
megmutatta, hogy a
KDNP a nemzet érdekei
ért minden rendelkezésre
álló eszközzel és minden
fórumon szót emel.

Császár Ferenc

megszorító intézkedések
mögött nem látni a kive
zető utat, a jövőt! A baj
az, hogy ezt nemcsak a
magyar állampolgár, de a
külföld is elhiszi, s ez a
politika mérhetetlen káro
kat okoz hazánknak. Va
lóban igen nagyok a tó1<e
és kamattartozások, de
ezen a helyzeten a költ
ségvetés csökkentésével
aligha lehet változtatni.
Csak növekvő gazdaság
képes a növekvő tó'ke és
kamatterheket törlesz
teni!

Amíg nem lesz életké
pes piacgazdaság, s ezt
nem követi egy magas
fokú munkaerő

kihasználtság, amíg nem

sem hallani, minthogy az
összeomlás szélén áll a
magyar gazdaság, mást
sem tesznek, mint az ösz
szeom1ás vészharangját
kongatják, akkor az ál
lampolgár egyre jobban
elbizonytalanodik. A

Nivelláltak-e (ki
egyensúlyozottak-e) a jö
vedelmek? Erre mindenki
tudna felelni az egyértel
mű nemmel! Létrejött egy
mérhetetlenül gazdag
osztály és vele szemben
áll egy mérhetetlenül sze
gény réteg.

- Költünk-e sokat az
oktatásra? Tudjuk jól,
hogy nemzeti felemelke
désünk záloga a jól kép
zett fiatalság. Sajnos az új
oktatási koncepció vál
ságba sodorhatja az egész
magyar oktatás ügyét.

- És végül, milyen jö
vó'kép áll az állampolgár
előtt? Semmilyen! Ha
meggondoljuk, hogy
Békesitől - Bokrosig mást

Vidéki embernek, és
így nekünk is ritkán adó
dik alkalom, hogy a
KDNP székházában rend
szeresen hétfőnként tar
tandó vitaesteken részt
vehessünk. Budapesten
járva alkalmam volt a
május 15.-én tartott esten
részt vennem. Latorcai I

János országgyűlési kép
viselő és Szakolcai
György professzor tartot
tak előadást a magyar
gazdaság helyzetéről,

amelyet kötetlen beszélge
tés követett a hallgatóság
gal.

A vitaestet Dr. Varga
László országgyűlési

képviselő vezette.
Természetesen nem tu

dom szószerint visszaadni
az elhangzottakat, de
megkísérlem jegyzeteim
ból feleleveníteni a leg
fontosabbakat.

Latorcai Jállos előadá

sát 5 pilléne helyezte:
- Piacgazdaság-e a je

lenlegi magyar gazdaság?
Erre a kérdésre nemmel
kell felelnünk, hisz a gaz
daság jelenlegi helyzeté
ben nem tudja azokat a
feltételeket megteremteni,
a melyek a piacgazdaság
működtetéséhez szüksége
sek, nincs ami mú'ködtesse
a gazdaságot. A magyar
termékek zöme csak hazai
piacon adható el, meIt
drágán állítunk elő kor
szerűtlen, elmaradt tech
nológiával. Csökken az
export, növekszik az im-

. port. 1988-93 között 40
%-kal esett vissza a társa
(".' -ni össztermék.

- Milyen a munkaerő

kihasználás? A keleti pia-
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Néhány Ünnep június folyamán:
június 4. Pünkösd
június] I. Szentháromság Vasárnapja
június 18. Úrnap
június 29.. Szent Péter és Pál apostolok

::":!}::>:iPünkösdköl~!els6aJ(Jo~ás a 8 ór~i,misén;; .. . .,"
.... ;::Úni~l)l<oi:· ~'J;ij: (W~i~is~'utániutcai körm~nct E~liri)dÖ~I/i,.

Az isko/áróJ
Iskolánk építése jó ütemben halad, az augusztus I.-i átadási határ

időre garancia a Thennix jó Iúrneve, és referencia munkái.
Amit az arra járók nem látnak... az az, hogy belül is folyamatosan,

jól haladnak a munkálatok. Mind a bal, nlind a jobb számyban a teljes
vakolás kész, villanyvezetékek a helyükön, jelenleg a fűtés szerelése, és
a burkolás folyik. A középső rész is hamarosan tető alá kerül·, és akkor
ott is lehet vakolIli.

Megérkeztek az elsősök szép szines tankönyvci.

2--3-4. osztályba júniusban, az évzárók után lesz beinitkozás. Akik
eddig jelentkeztek, azok jelentkezését számon tartjuk és elfogadjuk.

Pontos idejét később tesszük közhírré.

Akik nagyobb összeggel segitik az épitést és a beren
dezést, (minimum 50.000,- Ft egy összegben, vagy ennek
megfelelő értélcű tárgyak) azok nevét (abc szerinti sor
rendben) az iskola falán emlélctáblába vésve megörökítjiik.

Természetesen kisebb adományokat is hálás köszönet
tel fOQ"adunk, hisz cseppekbó11esz a tenger. Ha a kisebb
adakozók neve nem is kerül fel a táblára, Isten előtt ez is
kedves, és érdemeket szerzünk ezáltal... és ez a legfonto
sabb. (Róluk hálaadó misében emlékezünk meg.)

A gyomai OTP 629-562-es számlaszámán lehet befi
zetni, vagy személyesen az endrődiplébánián. (Csekket is
adunk) Segítségét a gyomaendrődi gyerekel< nevében is
eÍőle köszönjiik! '

UBIi."ama~ gY.~lI"

~iUti l.á§z!ó vál llilm2':@
emh"@{)i @Aí1áu."cgyict

<QY0m~u~llud.u-őd város Önli:ormáJliYA!:.lt~
allaj«iaui gyomai és cnd."ooi polglli-oli:
H&illi"cbe illi root OstpJl"icstel"hilfe e.'lY.

§~ealt ~cU~fl"t tEg-yliiázi iadó
[JjBi~i U':1l."1Ii@ ~ezső

r~;W'4Wihmea- c~m.iád

Még; sok mindenről kell gondoskodnunk. A kápolnába
berendezési tárgyak. kellékek. Az iskolába bútorok, és
egyéb felszerelések: Kell iskolalcönyvtár is. Bizonyára sok
helyen vannak olyan könyvek, melyek otthon már nem
l<cllcnek. mert felnőttek a gyerekek. és szívesen odaaján
dékoznának az iskolának. Gondolunk elsősorbangyerekek
kötelező vagy ~ánlott olvasmányaira, irodalmi. ismeretter
jesztő könyvekre. iljúsági regényekre. szötárakra. Használt
tankönyveket nem kérúnk, mert ezek változnak.

Köszönettel fogadjuk a mégjö állapotban lévŐkönyveket

a plébánián.
f,'clhívásunk már meghallgatásra talált. hálásan köszön

jük.
Iványi László

plébános

PÜNKÖSD ÜNM PÉR
Nem ember találta ki ezt az ünnepet. Nem is valami

emberi hőstett révén vált Pünkösd ünneppé. Isten kezdett
el valamit köztünk és velünk. Az Ő tetteire emlékezünk
egyházi ünnepeinken mindig;

Pünkösdkor valóra vált Jézus ígérete: A Szentlélek kitöl
tetett. így ígérte tanítványainak mennybemenetele előtt:

"...vesztek erőt minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és
lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész
júdeában és Samáriában és a földnek minden végső hatá
ráig." Ma is ezért szólhat a földkerekségen az evangélium.

De miért mutatkozik az egyházban, a gyülekezetben
mégis erőtlenség, szétszórtság, elesettségl Talán lsten nem
adja mindig a Szentlélek ajándékát vagy nem tudja kitöl
teni ránkl lsten ma is adja! Csak az engedelmes fogadás
hiányozhat. Fontos nekünk nagyon világosan látni és
tudni, hogy Jézus tanítványai az erőt - a Szentlélek aján
dékát - elsősorban lsten nagyságos dolgainak szólásához
kapták. A rájuk figyeló1< pedig a hallásban és a bizonyság
tétel megértésében tapasztalhatták meg jelenIétét.

Napjainkban sokan állnak elő "szólásra". 5 ugyancsak
sokan különféle csodatévő eró1< birtoklásával. Közben még
Istenre és a bibliára is hivatkoznak. A Szentlélek ereje az
apostolokat annak hirdetésére bátorította fet hogy Jézus
Krisztusra mint a megígért megváltóra mutassanak. A
Szentlélek mindig Jézus felismerésére és elfogadására akar
eljuttatni!

Péterék hallgatói közül sokan értették meg beszédjüket,
de nem mindenki. Mások csúfolódva mondtá1<: édes bor
tói részegedtek meg ezek. Ott nyiivánvalóan nem a
szenHélekket hanem a hallgatókkal, nem az
"adókészüiékekkel" hanem a "vevó1<észülékekkel" volt a
baj. Nem voltak fogékonyak az lsten nagyságos dolgainak
megértésére. Nemcsak a világban, hanem köztünk, velünk
is megtörténik ez. Érthetetlen marad a Szentlélek felhívása.

Ha nem vagyunk készek a fogadásra, akkor nem is
kaphatunk vezetést, bátorítást, útmutatást Istentól. Pedig a
Szentlélek ezért töltetett ki. Isten gyermeke - az ember 
csak az Ő vezetésével tqltheti be küldetését. Az Ő vezeté
sével tudjuk az életre vezető utat is megmutatni a világ
nak.

Vesztek erőt - mondja Jézus. Nagyszeru lehetőség! Ki
az - fiatat vagy idős - akinek ne volna szüksége erőre!

Nos lsten ígéri és adja. De nem il csúcsteljesítményekhez,
nem az életkort meghazudtoló erőfeszítésekhez, nem a
megállás nélküli munkához, hanem a tanítványsághoz! Az.
Ő nagyságos dolgainak hirdetéséhez, igazsága felismerésé
hez és elfogadásához.

Ehhez kérjük és várjuk a Szentlélek ajándékát gyüieke
zeteink épüléséhez és megerősítéséhez pünkösd ünnepén!

5ípos Tas Töbötöm
re!' lelkipásztor
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Ezt a riportot rendha- ban, hogy mil őségi

gyó módon üzemlátogatás- munl<át végez:Eenek?
sal kezdtem, aminek - így - 105 fő az állományi
utólag - nem győzök eléggé létszámunk és ebből - ve-
örülni. A látottak - minden lern együtt - 5 fő a nem
szónál ékesebben - önma- termelő, vagyis az impro-
gukért beszélnek. duktív létszám. Minden

E nélkül kevésbé érte- évben elkészítünk egy
nék meg sok mindent ké- költségvetést, kialakítjuk
sőbbi beszélgetésünkből. és egyeztetjük a kinti veze-

Sok cipőipari üzemet, téssel a tervezett mel1I1yi-
csarnokot láttam már, de i séget és az árat, legyártju!c,
soha ilyen világosat, majd kiküldjük a kész árut,
tágasat, szellőset. ellenértékét leszámlázzuk,

Rendezettsége, patika ezt a számlavezető ban-
tisztasága és a félve várt, lrunk beváltja, így a folyó-
de sehol sem érezhető ra- számlánkra kerül az ösz-
gasztószag - mindez együtt szeg ft-ban. A költségve-
nem kis elismerést vált ki tés alapján kiszámítjuk, mi
belőlem. az ami ebből bérre osLtha-

- Te nem vagy itteni tó, és az egyéb állandó
születésű, János, mióta összetevőket mint pl. az

éisz ielepülésünkön? épp tönkremenőben lévő sícipőgyár- üzemfenntartási költség,
- 1980-ban jöttem haza Néme- tó osztrák céget, amelynek dolgoz- fejlesztési alap stb. Mindez "gépen"

tországból, ahol 12 évig dolgoztam, tunk, és a céggel együtt a piaci van, a dolgozók sem készpénzben
akkor kerültem az ENCI-be, ott kapják a fizetésüket, hanem átutalásiszegmenst és érdekeltséget, vala-
először export szállítóként, majd számlára. A mennyiségben nyilván-
szállítási csoportveze-. r;========'==============="=======;l valóan érdekeltek,

tőként dolgoztam (]) lJ hiszen teljesítményben
1987-ig. Májustól ak- ::lJ~.tÚblu.... . dolgoznak. Ami pedig
kor már itt a Körösi ti a minőséget iiieli,
Állami Gazdaság mel- -gD([;) ~ jjAW@jf'j( Svájcban nem ismerik
léküzemágaként mű- azt a fogalmat, hogy
ködtettek egy tűződét, ~i<tf)§gE fJlfJORJl j}f?fPrt "osztályos áru", kizá-

30--40 embert akartak ...~ y ~E~ pp ~A Z (iÁ ytJJ.Ii. If. rólag csak első osztá-
foglalkoztatni, bér- . lyú árut szállíthatunk
munkát kerestek egy ki.
"Amerikába szakadt" mint a márkanevet is. Így jött a fel- Itt szeretném el-
magyar ügynökön keresztül, de ez kérés, hogy dolgozzunk nekik. A mondani, mekkora hasznát veszem
nem igazán műk6dött. Én október- svájci Raichle Holdingnak a világ 12 a Németországban töltött éveknelc.
ben jöttem ide, már némi tapaszta- országában van_ képviselete ill. Alkor ott megtanultam, hogy nem
lattal és ismeretséggel a cipőipar gyártó részlege. Ezek közül va- többet kell dolgozni, csak egysze!"
Le[{~íl, igy megpróbálwnk saját lá- gyunk mi egy leányvállalat, ami kell elkészíteni valamií., de azt jÓi,

bunkra állni. Ez sikerült is, bérmun- 100%-ig svájci tulajdonban van, ők precízen, összpontosítva, megfon
kát végeztünk, az üzem kezdett adják az alapanyagot és a technoló- roltan. Aki ezt a szemléletet magáé
szépen fejlődni. 1989-ben, amikor a giát is, mi tervező részleggel nem is vá tette, az maradt csak meg itt, es
rendszerváltás, s a vele járó gazda- rendelkezünk. bármilyen területre vetheti az élet,
sági átalakulás folyamata megkez- - Tehát b~i"munl<át végeztek? ennek mindenütt biztos hasznát ve
dődött, éreztük, hogy most lépni Hány embea·t fogiall<oztattol<? szi. Semmivel sem jobb egy nyugati
ken vagyis az üzemet meg kell pró- Milyeiia bérezési i-endszea·ctel{, tűzőnő, mint egy magyar, sőt, ha éL!

[-H<:Jl! énékesíteni. A svájci Raichle Men, Y~fe é.~c;éI(e t.ei~ .... ac.•gozó \. a Ia sZémlélet~t el~ajátítoUé:, és, ~t:~.!.~:.,
nevű Holding vásároita meg azt az legyartűt~ ne nyiseg .e.., 2S rh- hogy a megfelelo anyagI es erko,,-~,
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elismerés nem marad el.

- Milyen. típusú lábbelil(ct gyál'
totok?

- Túracipőket, ejtőernyős ugróci
pőket, sícipőket és sícipő betéteket.

Ez utóbbiak egy kemény tokba ke
rülnek, amit nem mi gyártunk. Ezeket
a sícipőket a sízés egy újabb divatos
változatának, a snow-boardernek,
azaz a hódeszkázásnak hódolók hasz
nálják. Két fajtája van: az un.
hmtbood, azaz keménycipő - ez az,
aminek csak a beté~ét gyá~uk itt, a
tokjáT kint, - és az W1. softboot, vagyis

, a puhacipő, ezt viszont kooperációban
készre gyá~uk. Ezt a termékünket
Raichle márkanév alatt Made in Hun
galY felirattal közvetlenül az USA-ba
ésJapánba szállí~uk.

- Ez bizonyái'a nagy elismerést
je" eo-ri: il svájci paa"tnel' részéről, és
Gi~~lliYS[ g alTa, hogy a minőséggel

~ égectettek
- Igen, ez nagy előrelépés, hosszú

iolyamat eredménye. 1991 december
elsején alalruh meg a cég, 1992-ben
fejlesztettük a termelést és biztosítot
tuk, hOg'j minőségileg elfogadhatók
legyünk. 1993-ban létszámot növel
tÜIlk, a fizikai tűrőképesség határáig.
j 994-ben egy 350 négyzetméteres új
csarwkot építettünk, amivel újabb 25
ernor;;r számára tudtunk munkát biz
iGs;raúi. Ebben az évben pedig főleg

,:sepi beruházásra áldozunk, amikkel .a
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minőség további javulását biztosíthat- kelet .Európában egy olyan fejlődés,

juk. amihez a piacnalc rugalmasan növe
- Mennyire érzed magadénak kedni kell. Ez természetesen a napi

ezeket a sikereket? politikai és gazdasági élet függvénye.
- Hangsúlyozni szeretném, hogy ez Egyenlőre partnereket keresünk to

csapatmunka Úgy a közvetlen mun- . vábbi kooperációra ill. bérmun1cára itt
katársaim, mint agyártásban résztve- helyben vagy a környéken.
vő minden dolgozó együttes érdeme. - Milyen nagyságrendű most a

- Terveztek-e további fejlesz- termelésetek?
tést? - Az idei évre tervezett 15-18 mo-

-Egyenlőre szeretnénk megfelelni dellből hozzávetőlegesen 100.000 pár
azoknak az elvártásoknak, amiket a cipőt gyártunk, ez összegszerűen kb.
piac igényel. Amit a tervező megál- 1 millió svájci frank, ami napi árfo
modik, annale kivitelezhető technoló- lyamon több, mint 100 millió forint.
giai megoldásokkal elébe kell menni, - Gratulálolí! Silíel'es embelmeg{
és ez nem ölcsó dolog. Mint mond- tartod magad?
tam, nekünk nincs modellétiánk, vi- - Ezt majd inkább döntsék el má-
szont a kinti tervező gárdával sikerült sok, ha már "történelem" lesz.
olyan kapcsolatot kialakítani, hogy - Mit tartasz legfontosabbnal{ a
javaslatainkat messzemenőn figye- vezetésről?

lembe veszik. Így együtt, összedol- - A vezetés rendkívül egyszerű

gozva elértük, hogya kész lábbelik dolog. Minden részegység vezetője

mind anatómiai, mind egyéb szem- ismeIje kiválóan a saját területét, s
pontból megfeleljenek minden jgény- velük, ha szükséges, tudni kell idő

bevételnelc. Örülök, hogy bizonyos ben, emberi hangon koordinálni. Eny
modellek mintadarabjait is itt gyárt- nyI.
hatjuk. Hazánkban másodikként jövő- - Valóban ilyen egyszei'ű .Ienne?
re szeretnénk bevezetni a minőségbiz- Kívánom Neked, hogy még sokáig
tosítási rendszert. Ez azt jelenti, hogy gyakorolhasd ezt az "egys:zelií"
1OO%-os garanciát nyújtunlc minden feladatot. Szeu:etnél még valamit
vásárlónak arra, hogy minden általunk mondani?
gyártott termék minősége első osztá- - Igen. Szeretnék köszönetet 1110n
lyú. Ez nem kis dolog és nem is kis daru minden munkatársmlli1ak. Újra
pénz. Az új csarnok építési költségét szeretném hangsúlyozni, hogy ez csa
is ki kell gazdálkodni. Emiatt a ka- patmunka, nélkülük nem érhetnék el

pacitás jelentős növelését sikereket.
egyenlőre nem tervezhet- - Köszönöm a beszélgetést.
jük. Bár az elkövetkezen- lviarsi Jánosné
dő egy-két év szerintem Fotó:
eldönti, hogy megindul-e Császár Claudia és
úgy Nyugat, mint Közép- Liziczai László
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- lvii keil ahhoz, hogy az
ember eljusson cl Sugár u.
3-ból az Óceánig'?

- Úgy is lehetne mon
dani, hogy az ember eljut

itt teremti meg a látotta~

kat. Az utóbbihoz termé
szetesen nagyobb energia
kell.

- Nehéz volt-e az idáig

mes. A könyvtár' értékes
könyveit, szinte mind elol
vastam. Itt kezdtem el
sakkozni, később első

osztályú sakkozó lettem.
Megtanultam hogyan le
het sportszerűen veszíteni
és győzni. Még ma is
hasznomra van a sakk
ban szokásos jelszó:
"Űljél a kezedre, mielőtt
lépsz"! Endrődről a gyo
mai gimnáziumba mentem
és tervem az volt, hogy
német-magyar szakos
tanár leszek. Segített az,
hogy ezt a két tárgyat
különös szorgalommal
tanultam. Érettségi után
mégis csináltam egy
"vargabetűt": elmentem
Gödöllőre és felvételt
nyertem a gépészmérnöki
szakra, humán beállított
ságomat mindvégig meg
őrizve. 67-ben egy évig
katona voltam, addigi
szerriléletemen ez sokat
változtatott. A gödöllői

egyetemen 5 évig mező

gazdasági gépészeti sza
kot tanultam, és foglal-

ron a Gépészeti Főiskolai

Karon folytatódott
1981-ig, mint főiskolai

tanár. i987-től Szegeden
az Élelmiszeripari Főisko
lai Karon: egyetemi do
cens, egyetemi tanár,
főigazgató helyettes, majd
tanszékvezető s végül
fő igazgató voltam. Mindig
főiskolai állásban, de
egyetemi tanárként. Már
Szarvason egyre inkább
kezdtem foglalkozni veze-
téstudománnyal marke-
ting-menegment-el. A
rendszerváltáskor fél évig
mint főigazgató műl<öd

tem, majd megválasztot
tak a Kertészeti Egyetem
rektor helyettesévé.

1994-ben lettem a
Magyar Főiskolai Szövet
ség elnöke. 1995-ben az
EURASHE Európai Főisko

lai Szövetség tagja, kelet
európai képviselője.

Ugyancsak ebben az év
ben megválasztottak a
szegedi UNIVERSITAS
elnökévé. Ez' hát rövid
életem krónikája .

- Mit jelent a Főisl<olai

Szövetség munkája?
- Magyarországon 62

főiskola kb. 30 egyetem
van kb. hatvan-ezer lIalI
gatóval. Ha törvényeket
hoznak, vagy rendeleteket
alkotnak a szövetség vé
leményeket nyilvánít,
esetleg tiltakozil<, ha
szükségesnek iá~a.

- Vannak ebben a hE.'
talmas rnunk2lban igazol I

hivatásukat élő segítők?

- Igen, akadnak, dE. 811

olyan vagyok, mint él jó
katona, nem azt mondom:
"Előre", hanem azt
"Utánam"!

- Honnan kapta ezt a
nagyszerű hei;,rtállást, idi:D,
tanulta?

koztam intenzíven a szá
mítógépek mezőgazdasági

alkalmazásával, bár az
akkoM mezőgazdaságban

erre még nem volt lehető

ség.
Egyetem után jobbnak

láttam keresni magamnak
oktatói kutatói pályát,
melyet a szarvasi Mező

gazdasági Főiskolán meg
is találtam. Itt dolgoztam
1973-tól 83-ig, mint la
nársegéd, majd mint ad
junktus, végül mim do
cens. Közben 1976-ban
megszereztem az egyete
mi doktori címet és 1982
ben a Mezőgazdasági

Tudományok Kandidátusa
minősítést is. Életem pá
lyája 1983-tól a iViezőtú-

. 1.. L._~ .....i .. ;.)., .. """":':~_._,",':" -'f "',~:. ' .,.J .•, • J.o -';;' .' ",-.,'

meglett út, úgy is kérdez
hetném a harc?

- Igen, nehéz volt, mert
ez a harc tele van kisérté
sekkel, buktatókkal, le
mondással. De ha mér
iegre teszem az elért dol
gokat, amit megcsinál
tam, s amit ismerek, ak
kor a harc értékes volt.

- Az elért eredményhez
adott-e az endrődi iskola
valamit?

- 1949. augusztus 2.
án születtem Endrődön.

itt végeztem az általános
iskola nyolc osztályát. Ez
az iskola tanított meg
szeretni a könyvet, meg
tan(tott olvasni, élvezni,
tudn; a történelmet és
iTllndent arrd szép és ne-

az óceánig, s aztán ViS2

szajön az "Érhez" a Sugár
u. 3-ba. Visszajön! Nem
marad kint, bármilyen
"ecseg'Lető is áL:. Hiszen
az ul:olsó 20 évbE;r1 szinte
az "Óperenciás" tengeren
is túl voltam, mégis vissza
kellett jönnöm, mert úgy
éreztem nekem itt van a
helyem. Kirnenetelem
c'áija az volt, ;Il:: :<::01·2'( kint
látni, és rnit 1011(:: .. haLa
hozni. Kint aD: iátTam,
lehet európai rnoaorl élni
itthon is.

- Milyen lehetőségeket

látott ki nt?
I«étféle lehetőség

vai, vagy elmegy az em
ber és ott ragad, vagy
al','lil: oct lát haZáliozza és
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- Az édesapámtól. Ha

valakit becsületesen és
keményen láttam dolgoz
ni, hát Őt igen. Csak hálá
val és szeretettel jövök
haza mindig.

- Hányszor vett részt
külföldi előadásokon?

-Mint mondottam az
Eurőpai Főiskolai Szövet
ség (EURASHE) elnöksé
gének tagja vagyok. Ez
Brüsszelben székel a Kö
zös Piac mellett. Ennek
Kelet-Európából 2 tagja
van csak: Csehországból
és Magyarországból. A
teljes tagság 10 fő.

- Hány országban járt
már?

- Eddig 31 országban
jártam.

- Rengeteg országban
járt. Megkérdezhetem
szerzett-e magának bará
tokat?

Boldogan mondha
tom, hogy Európa bárme-
J~ik ,or.~zá~.á~an)~!~é~. ~s

rám esteledne, nem jelen
tene problémát hol hajt
sam álomra fejemet. Egy
egy igaz barát mindenütt
van, akik szívesen látná
nak vendégül. Az igaz ba
rátság nagy kincs.

- Gondolom, sok ta
pasztalat kiséri utjait?

- Igen. Nagyon csodáI
tam pl. a belga kisebb

ségi megoldást. Belgium
nak 3 parlamentje van:
flamand, vallon és belga.
így mindenki a saját nyel
vén intézi a közoktatási
és egyéb más ügyeit bé
késen.

- Vannak-e tudományos
munkái?

- A vállalati gazdaság
tan, a marketing és a
manegment területén 120
publikációm van és 2
könyvem jelent meg. 45
külföldi előadásról is be
számolhatok.

- Milyen nyelven publi
kál?

- Angol nyelven, bár
beszélek németül és oro
szul is.

- Mit lát a jövőből?

- Fantasztikus dolgok
vannak előttünk.iO év
múlva, ha valaki a számí
tógépét bekapcsolja min
denhez hozzáférhet amit
csak a számítógépre be
tápláltak. Nem kell sajtó,
sem más hírközlő eszköz.

- Erre fel kell készül
nünk.

- Három dologgal min
den ország rendelkezik:
Emberi aggyal, az Idővel

és Információval.
Ha ezekkel rosszul

gazdálkodik egy lemarad,
benn ragad, mint egy re
zervátumban. Ahhoz, hogy
helyben maradjunk, futni
kell. Régi megállapítás.

- Munkásságából mit
tartlegnagyobbna~?

- Három főiskolán dol
goztam. Mind a háromban

.' '. '.'

a hallgatók (tanulók) en
gem választottak meg
(titkosan) az Év Tanárává!
Ez latinul a Magister
Optimus. Ennél többet,
ennél szebbet egy tanár
nem tud elérni. Benne van
a megbecsülés, a szere
tet. Hallgatóimnak azt
tanítottam, ne a pénz
motiváljon mit csinálsz.
De olyat sohase csinálj,
amit nem szeretsz! Ezért
érdemes volt tanulni, küz
deni. Saját erőmből értem
el azt ami vagyok. Csalá
dom csendben együtt örül
sikereimnek. A diákok
megmértek és úgy látszik
nem találtattam könnyű

nek. Hiszen a rangot vi
selni, a hatalmat hasz
nálni lehet, de a megbe
csülést ki kell érdemelni.

- Dinya László kiérde
melte.

Vaszkó Irén

Hosszú id eig tarró várakozás
előzre meg a földművelésügyi mi
niszrernek, a Mezőgazdasági és Er
dészeti Alap felhasználásának rész
letes részletes szabályairól szóló
rendeletér.

A nagy érdeklődésre telönrerrel
e rendeletből most a tenyészf..ilat
beszerzéséhez, állományának növe
léséhez, illetőleg cseréjéhez nyúj
tott rámogatásról írok.

Legalább három hónapos vem
hességi állapotú rej-, kettős- és
JUlsÜszőre igényelhető egy összeg
ben húsz-ezer forint támogatás az
alábbi felrétefek megléte esetén:

- rermelésellenőrzés alatt álló re
nyészetből származzon, illetve ma
gyarcarka esetében elismcn te
nyésztő szerv termelési nyilvántar
tás ba vette,

- brucellózis, tuberkulózis és
leukózis rnenres tenyészetben van,

- a bdllícott üszővcI legalább
nyolcvan százalékkal nőjön a tehén
tartó ,lIJománya és a megnövcIt lét
szám a tárgyévet követő két évig ne

csökkenjen.
Sertés esetében egy összegben

ötczer forint támogatás igényelhető

az alábbi feltétclek teljesítése ese-
tén: .

- A vásárolt vemhes előhasi koca
törzstenyészetbőlszármazzon,

- az értékesítő tenyészet állate-
gészségügyi besorolása un.
"hármas" azaz aujeszky,
leptospir6zis és brucellózis mentes
Icgyen,

- az igénylő rendelkezzen a te
nyészállat hitelesített származási
igazoiásával,

- a tenyésztő abeállítorr kocával
állománynövelést vagy cserét hajt
son végre és két évig köteles a te
nyészállatot tenyésztésben cartani.

A négy h6naposnal idősebb

tenyészjerkére darabonként kettőe

zer forint támogatás igényelhető

igen szigorú feltételekkel:
- A saját beállításu, vagy vásárolt

tenyészjerke törzskönyvi, illetve
tenyészeti nyilvántartásban szereplő

anyától és minősített tenyészkostól
származzon,

- a beállított jerkék legalább
nyolcvan százaléka az anyajuh ál
lomány növelését szolgálja,

a növelt törzskönyvi nyilvántar
tásba vett állományt a tenyésztő

három évig nem csökkentheti.
A támogatásokkal kapcsolatban

bővebb felVilágosítást személyesen
adok és az igénybejelemést követő
en közreműködök az igénylőlapok

FM Hivatalba való továbbításában.
A támogatások mércéke, amint

látják, igen szerény, és ismerve a
források gyors apadásának gyakorla
tát, javaslom, hogy minél eló'bb
igényeljenek.

VáJji Jludrós
folug{Jzddsz
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Amikor Péter-Pál környékén megöszüInek a gabonatáb
lák, és falánk mohósággal belegázolnak a behemót arató
cséplő masinák, kombájnok, mindig felsajdul bennem gyer
mekkorom sok szép emléke az akkori aratásokr61.

Évről-évre ott álltunk nagyanyámrnal, és megrendült lé
lekkel néztük, amikor nagyapám és nagybátyáim ünnepélyes .
áhítattal felsorakoztak a búzatábla végén, tempósan fenték a
ldkalapált kaszát, aztán levett kalappal fohászkodtak a
Mennyei Atyához, hogy áldja meg a munkájukat és adjon
alkalmas időt az aratáshoz.

Az első kaszavágás mindig nagyapámé volt, aztán ö kiállt
a sarbóI, mert öreg volt már az ilyen erőpróbához. A fiatal
kaszások nekilendültek és a suhintások nyomán megadóan
elsimultak a levágott rendek.

Emlékszem, ilyenkor mindig görcsösen szorongattam
nagyanyám kezét, és forró könnyeket sírtam. Úgy fájt ne
kem az a tudat, hogy meg kell halnia az "életnek", hogy
élhessen az élet Mert abban az időben "életnek" hívták a
búzamagot, hiszen belőle táplálkozott a test, érte mondott
könyörgést és hálaimát a lélek.

A végtelennek látszó búzatábla úgy hullámzott a szélben,
mint valcuni mesebeli aranytenger. A tűzpiros pipacsok és
kék búzavirágok mint megannyi apró kis vitorlás ringatóztak
a hullámok hátán. Csodálatosan szép volt.

- Miért nem élhetnek örökké? - kérdeztem hüppögve
nagyanyótól.

- Hiszen örökké élnek. - mosolygott rám az én bölcs, öreg
nagyanyám. - Látod, magot nevelnek, amit évről-évre elve
tÜJllc, a földben kicsíráznak, tavasszal szárba szökkennek, és
újra termik a holnap bizodalmát

- Ez nem fáj nekik?
- Bizonyosan fáj. De ugye tudod, az Úr Jézusnak is fájt,

hogy keresztre feszítették, kínszenvedésekközött meghalt
értünk De feltámadott, és megadta nekünk az öröklét re
ményét.

A mi Megváltónlc éppen olyan alázattal hajtotta meg fejét
a Mennyei Atya akarata előtt, mint az érett kalászok az ara
tók előtt

A kaszák suhogtak, a marokszedők nótázva gyűjtötték és
kötözték a kévét, amiket már én is nekividámodva segítet
tem "halhéba" hordani. Mikor aztán esténként keresztbe
raktuk az "életet", teli szívvel, teli szájjal énekeltem nagy
anyámmal:

"Tehozzád kiáltok édes Istenem!
És minden munkámat Néked szentelem,
Mert Te engemet munkára hívtál,
Ép testben arra formáltál."

~h, nem a régi aratások vérrel-verejtékes küzdelmeit Id
.vúnom vissza, csak azt a megszentelt áldott áhítatot, a hitből

eredő hálát a Mindenhatónak az "életért'», a kenyérért, ami-
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nek akkor még olyan nagy volt a "becsülete", hogy kereszlel
vetettünk rá, amikor megszegtülc, ha kiejtettük kezünkből

véletlenül, megcsókoltuk, amikor felemeltü1c.
Akkor még a legtöbb embernek lelkéből fakadt a sóhaj

tás:
"Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma".

. Iványi Mária

Aratás előtt

Lehajtott fővel kalászok állnak,
Reményt igérnek, s életet.
Számlálhatunk bár ezer csodákat,
Technikát termő éveket,
Gyűjthetünk kincset, dús örömnek
Seregnyi titkat fejteni,
De könnyet bánó, bízó szívvel
Csak hittel tudunk ejteni.
Hittel a mában, s holnapokban,
Hogy nem üresül már több tenyér,
Hogy jut minden asztalra bőven

Istenáldotta friss kenyér.
Éhínség nem sújt annyi népet,
Fegyver nem hordoz több halált,
És ennek egy, csak egy az ára,
Ha szíva szívre rátalált.
A szeretet szétsugárzó
Csak adnivágyó áhítat,
S teremtett létünkért a hála
Ha minden lelket átitat.
A Kánaán, a megígért föld,
Mit várva-vágyunk, úgy jön el,
Ha megtérünk tévutunkról,
S a béke csöndje átölel.
A szent ígéret benne rejlik
A búzamagban. S mint a híd,
Átjutni az öröklét titkán
És hinni benne megtanít.
Meghajtott fővel kalászok állnak
A szent alázat híreként,
Krisztussal halni, s feltámadni
Hitetlenekért s hívekért

Iványi l\Jlária
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"Nem idővel mérik az életet, cselekedettel"
Török Sándor

11

Fiatalok! Csináljunk valamit már mi is!!
Közhely, de naponta halljuk

úton-útfélen: "Ezek a mai fiata
lok..." "Bezzeg a mi időnkben ... "

Valljuk be őszintén, hogy
változtunk. Ahogy· egy ősrégi

latin közmondás mondja:
Tempora mutantur et nos
mutamur illis". Az idők változ
nak, s benne változunk mi is.

Első nagy királyunk Szt. Ist
ván több mindenre tanította fiát,
Imre herceget: Fogadd el az
öregek tanácsát, légy türelmes,
fogadd be jó szívvel a vendé
geket, tiszteld elöljáróidat.. . ami
viszont a legfontosabb: "A hit
tettek híján megha!!"

Érdemes ez, utóbbin elgon
dolkozni hívőnek és nem hívő

nek egyaránt. Először bízzál és
higgyél abban, amit csinálsz,
majd ezt tettekre váltva való-

sítsd meg. Nem elég csak be
szélni, azt meg is kell valósíta
ni. Ez nagy dolog. Tudod?

Ha vetted a fáradtságot, és
eddig elolvastad, akkor még ne
tedd le az újságot, mert fontos
dolgot szeretnék mondani:

e lapban szeretnénk egy if
júsági oldalt elindítani a Te
segítségeddel, ami a fiatalokról
a fiataloknak szólna. SEGíT
HETI\JÉL! Tedd félre a közönyt,
a hitetlenséget és bízzál önma
gadban, rajta!

(.Igy gondolom, Gyomaend
rődön vannak olyan fiatalok,
akiket érdekel városuk sorsa,
élete, mindennapjai, jövője.

írj! írj közérdekű témákról, írj
magadról, írj olyan társadról,
aki megérdemli, hogy város
unknak bemutassuk, írj arról,

hogy Te mit tennél
Gyomaendrőd szebbé tétele
érdekében, írj arról, hogy Te
hogyan készülsz és mit java
solsz a honfoglalás 1100 éves
megünneplésére? Mit tennél,
hogy felhívd országunk figyeI
mét városunkra? írj arról, hogy
Téged mi érdekelne bővebben

ebben az újságban, ebben a
rovatban...

Az általad írt verseket, novel
lákat is szívesen közre adjuk.

Várom jelentkezésedet!
Azért, hogy csináljunk már va
lamit mi is városunkért, hazán
kért, Istenért.

Ungvölgyí János
Október 6. Ltp. 6 lépcsőház

II. em. 5.

Si-II RCHADASJ GOSPEL I<ÓRUS GYOMAENDRŐDÖN

Csodálatos érzésnek és élménynek
lehettek tanúi azok, akik május 5-én
este 8 órakor a Katona József művelő

dési Központba látogattak el.
A 85 fős kórus és Hz fős zenei

együttes magyarországi turnéjuk utolsó
állomásaként Gyomaendrődrelátoga

tott el. Hollandiából érkeztek.
Felemelő érzés volt hallani vallásos témájú éne

keiket, himnuszaikat, balladáikat. Kitűnő hangosí
tás és fénytechnika színesítette a műsort.

A műsor befejeztével hatalmas tapssal, felállva

köszöntük meg azt a közel három
órán át tartó csodát, amit ezek a .lá
nyok és fiuk adtak elő olyan átélés
sel, amitől nem egy hallgató szemé
ben könny csordult.

További sikereitekhez Isten adjon
Nektek sok erőt, hivatást és örömet,

hogy hirdetni tudjátok még sokaknak az örömhírt.
Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk és reméljük,
hogy jövőre újra meglátogatjátok kis városunkat,
Gyomaendrődöt.

Ungvölgyi János



II

HELYTÖRTÉNET
VÁRO UNI( 1995. június

Régen volt, hogy is volt...
Részletek az endrődi Historia Domusból.
(Előzmény: Városunk: II. évf. 5. sz.)

1896 október: "...A szőlőskerti iskolából Leviczky Miklós a
tanító máshová távozván az ún. kisperesi iskola lőn betöltve
Csáky Béla szolgaegyházi tanítóval." (Ezért lett az iskola neve
Csáky-iskola.)

1897 április 25. vasárnap: "A kondoros-tanyai (hunyai)
templom alapjának megáldása. Ennek az eszméjét a tanyaiak
1895-ben penditették meg. Ez év őszén adakozásra lettek a hí
vek felszólítva s megajánlottak a téglaégetéshez szükséges szal- .
mtn kivül 2193 forÍiltot 5 év alatti fizetési kötelezettség mellett.
Hunya J. József egy igen alkalmas helyen egy 1080 négyszögö!es
portát ajándékozott, amely mellett a plébános jövendő lell<észte
leknek egy 1000 négyszögöles holdat vett 400 forinton 5 éves
törlesztésre. Ezen a telken 1896 tavaszán 103 ezer téglát égettek,
melyhez Oláh gyomm téglagyáros még 1000 téglát ajándéko
zott... Árvai Imre helybeli kőműves tervezte a 22.22 méter 11osz
szú és 11.22 méter széles, alsó részében kiépített, de felül ideig
leriesen csak deszkából készítendő toronnyal ellátott templo
mot... így tehát az építés 1897 tavaszán megkezdődhetett. Az
alapkőbe a következő emlékirat záródott: 1897. évének április
25.-én tétetett le alapja ezen templomnak, mely az endrődi hívek
és Schiefner Ede pápai prelátus... adakozásából, s László ma
gyar király tiszteletére, Magyarország ezer évi fennállásának
ünneplése idejében tervezve..."

Július 25: A tanyai templom tomyára keresztfelhúzás.
Szeptember: A község az ún. nagy-(szarvasvégi) óvoda ré

szére egy alkalmas házat vett...Az eddigi központi leányiskolába
(templommal szemben) a központi két fiúiskola költözött, egyi
dejűleg a tantermek kipadoltattak és a padok kijavíttattak. A
legrégibb iskolaépület pedig a holt Körös partján, mivel ala-

csony és sötét volta s padjainak rov..antsága miatt a mai igé
nyeknek már meg nem felelt...egyelőrebérbe adatott...

Szeptember 26: A tanyai templom megáldása a szentbeszé-
det a templom melletti téren tartotta a plébános jelen volt igen
nagyszámú népsereg. A külső és belső munka még nem volt
teljesen kész. Még csak az a harang volt, meIy az iskola előtt

állott, fiszharmónium Königratzből hozatva... Hunya József
kőkeresztje tanyája mellől a tanyai templom mellé hozatott... A
templom körül osztogatott házhelyekből vett az egyház Hunya J.
Józseftől 500 négyszögölet iskolateleknek, temetőnek 1000
négyszögölet.

1898: Januárban megérkezett a grődeni Rifessel-cégtől a
kondoros tanyai Szent László szobra oltári szobor gyanánt, me
lyet eddig a Mária- szobor helyettesített.

Szeptember: megjelent az (endrődi) plébánia kiadásában az
Égi lant című ima- és énekeskönyv az endrődi és szentandrási
hívek használatára... összesen 4000 példányban, (200 díszl<ötés
ben) összeállította a plébános és a kántor. A templom előtti

kőkereszt talpazata, mivel a vakolatot és a cementet mindig
lerúgta, mázos téglával rakatott körül...A gyomavégi iskola egy
tanteremmel megtoldatott, a régi tanterem pedig egészen meg
újíttatott. Az új leányiskolában tanitónő lett Kiszely Rózsa, köz
ségünk szülötte, a gyomai árvaház növendéke.

1899: Július:. A Vallás és Közoktatásügyi miniszter Békés
Vármegye közigazgatási bizottsága útján 5 új iskola felállítását
követeli.

Október: A kocsorhegyi kertben egy házat vett a hitközség,
melynek ideiglenesen átalakított termében Tóth János végzett
képeszdész alkalmaztatott tanitónak. A szarvasi országút mentén
pedig a décsi paslrumiak, polyákhalmi tanyaiak számára építen
dő iskola céljára 400 négyszögöles terület vétetett Sóczó János
nétóI."

Hornolmé Németh Eszter

A 20. században június
két be nem gyógyuló sebet
hozott népünknek.

Az egyiket 1914.-1
szarajevói merénylet nyo
mán kipattant első világhá
borút. Népünk színe-java
virága hullott el a négy évig'
:·';.,~:6 k--=;s;F::tlcn háborúban.
Községünk 397 hős fiának a
neve került fel az emlékmű

re: Oroszországban,' Szerbiá
ban. Olaszországban porlad
nai, hamvaiJe

A másodikat 1920. június
4.-e hozta. A győztes hatal
mak (ANTAN1) olyan 'békét
diktált Párizsban. hogy Ma-

gyarország 325.000 négy- sőbbi korok júniusára is.
zetkilométeres területéből Szent László nagy l<irá
csupán 97.000 maradt meg. Iyunk halálának volt 900
21 millió lakosból 7.5 millió éves évfordulója. amelyet a
maradt! Minden harmadik Nagyváradi ünnepségek
magyar az elcsatolt terü1ete- során a televízióban is láthat
ken más ország polgára lett. tunk (V. 17.). Tempfli József
Családok özönét szakította el és Tőkés László nagy tiszte
az önkényesen, bosszúból lettet beszéltek Szent László
meghúzott trianoni határ. S ról. akit a történelemben
ezáltal a második világhábo- hajdan ..gáncsnélküli lovag"
rú csíráját is belegyúrták címmel tanítottak. Ne Feled
Európa történetébe. jük. hogy községünk a

Ezeket a szömyü igazság- nagyváradi egyházmegyé-
talanságokat csupán az hez tartozott.
Egyesült Európa reménye I Júniusban voltak és van-
képes némileg enyhíteni. nak a papszentelésele A mi

De emléke~ünk a ké- vértanú Iványi Györgyünl,

szentelésének június 29-én
lesz 70 éves évfordulója.

Szomorúan kelJ beszá
molni arról hogy a mi egy
házmegyénkben nem szen
teinek papot. Mert hol va,n
nak már az áldozatos szülők,

akik papnak adták gyermeke
il,et? Volt idő. amikor ezy
családból több gyennek is
Istennek szentelt életét.
Endrődön is volt ilyen csa
lád: Ugrin Sándor. Ugrin Béla
két testvér. mindkettő jezsui
ta szerzetes lett.

Vaszkó Irén
MártofJ Gábor

VÁROSUNK Gyomaendrőd - Megjelenik havonta. Kiadja: A KDNP Gyomaendrődi Szervezete ,
Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 15. - Szerkesztők: Császárné Gyuricza Eva,

Hornokné Németh Eszter, Iványi Mária, Marsi Jánosné, Márton Gábor. Ungvölgyi János, Vaszkó Irén
Felelős Kiadó: Vaszkó András

MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: BIPHF/1495/BÉ/1995.
Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 81 II
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It ~Vfolyam 7. szám
A kereszt.ny nemzeti gondolat hírnöke

1995. július;

fjjizzáf; ü&Jedaz IstenéI
9I{g féYI IW&J por6a ejtené
'Drágán megváftott népét!

Ó rendersegitőt meU'éc{
'](j. vész6enl ~r6an rr.egoéá
Téged és szent igéjét.
. tJa6riáusJa{a61593-1654)

Júrúus 5.-én kegyeletes emléke
zésre hrvta a vár08 lakóit a német

származású evan8élikusok gyomai

közÖ&3é8e...

Márlon Gábor

nak.
Bűnük volt a származásuk, ottho

nuk a hideg, e8ész~gtelen barakk,

sorsuk az embcrt.eJen robot. érté

kük a me#lye8zéo.
Több~gük már egy szót sem tu

dott németüL mert számukra ré8en
.ködbe veszett a Qajna". Nekik már

a KörÖ8 jelentette az életet
Mezőberényből történt áttelepülé-

.sük óta doI8°S, becoületes Pol8árai
voltak a településnek.

Akik bírták az éveki8 tartó kéflY

szermunkál rabságot. éhezést. és

múmiává aszalódva évek multán ha
zaérkeztek - se otthont. se családot

nem találtak. Otthonukat ide8enek

laktÁk, hozzátartozóikat kizsuppolták
Németor8zágba.

A mé1ló szavak, és az alkalomhoz

.illő költemények, az emlékezés ko

8zorúi, virágai. mellé - melyek az

obeliszk talpazatára kerültek - illő

bme, ha a Cyomakör és a fionisme

reti Egyesület közös összef08ássa1
részletesen, történelmi hűsé&8e1

feldol8ozná 8018otá8 életüket mert
éppoly kedvesek ők 8zámunkra,mint

Mohipuszta, MoháC8, Qákóczi harco

sai, a &Zabadsá8harc hősei, Isonzó

vaf:] aDonkanyar, afiolokauszt és

56 dicro halottai..
A hősök emléke örök, és hall

hatatlan!

1862-ben épült templomban em
lékező istentiszteletet tartott

Téborszky László püspökhelyettes,

az egyházmegye espere§.e. A más

kor oly kevés hívN számláló temp

lom most tömve voll Eljöttek az

endrődi katolikusok, és más feleke

zetűek, 8. Kereszténydemokrata

Néppárt tacSjai és sokan mások.
Az esperes úr mélyen 8zántó

szavail hazáró!, magyarsá8ró!'· né

metsé8rőL imádsá80s lélekkel hall

8attuk..
Emlékeztünk a

k~rves időkre

(1945. jan. 41), ~mikor
ö&3zegyűjtött6k a
városunk német
származá8ú lakóit
Nőket 18 évtől 40
i8' férfiakat 16-tól 50

éves kori8, hogy 3
napi élelemmel ré8zt

vegyenek .közös
munkákban".

Cyomáról 171-en

indultak el. !) 3

napból 3-5 eV18

larló büntető munka

lett. Közülük mint

ef:] ne8JVennek.
örök időre változott
a bünteté8e, azok

most is a volt &zov

jetunióban porlad-
!!=:!!:!~"""""-="",,-,,,-,"-~-iL.~--"""'~"""""""~--=-_'-:"''--.:::..J



1995. július

o

,
eete

VÁROSONI(

drőd
e

I

IDarad aze

Vaszkó András

delmet homak. Azon kivül munkahely
teremtők is. Megemlítette a repce és az
olajretek termesztését, amelyek Auszt
riában és Németországban már moto
rok hajtására is alkalmaznak, tehát
helyettesítheti a drága ásványolajat.

Megemlítette a konzerv
alapanyagok tennesztését is,
melyek sokkal lcifizetőbbek a
szokványos gabonaféléIméI.
Természetesen azt, hogy mit .
termeljenek, a különböző

vidékek ad0ttsága
dönti el. A cukor
répából termelt
cukrot a szükséges
mennyiségen felül
szesszé lehet átdol
gozni, amely to
vábbi átalakítással
szintén üzem-
anyagként hasz-
nálható. A hibrid
kukoricának jó ára
van, de rendldvüli
munkaigényes, így
sok a befektetés.
Tennészetesen
mondotta a képvi-
selő - ehhez időre

. van szükség, míg a
gazciák megismerik
a piac ldvánalmait.

I1t volna nagy szükség a falugazdákra,
akiknek helyzete teljesen bizonytalan.

Csak a fóbb ponLokat ragadtam kj

a tájékoztatásból, amely a hallgatóság
figyelmét teljesen lekötötte.

A kérdések és válaszok után baráti
beszélgetés kezdődött szerény megven
dégelés közepette. Azzal búcsúztunl<,
amire professzor úr is ígéretet telt,
hogy legközelebb Kondoroson találko
zunk a közeli jövőben.

MEGHívó
Az Endrődi Szt. Imre Egyházközség

jótékonysági hangversenyt rendez az
egyházi iskola javára 1995. július l.-én
szombaton 19 órakor az endrődi Katoli
kus Templomban. Fellépnek:

Frankó Tünde operaénekes, a Ma
gyar Állami Operaház tagja, Dr.
Bottkáné Égető Mária orgonaművész, és
Nagy Ferenc hegedűn.

Mindenkit szeretettel várunk

zett, aki saját szerzeményű versét sza
valta ei az aratásról, nagy tetszés kísé
retében.

Végezetül Dr. Szakál Ferenc, az
agrártudományok doktora, a KDNP
országgyűlési képviselője, az Európa
Parlamenthez akkreditált magyar kép
viselő emelkedett szólásra. Intenzíven
fejtette ki meglátásait a magyar mező

gazdasággal kapcsolatban. Elmondot
ta, hogy mezőgazdaságunknak át kell
alakulnia ahhoz, hogy versenyképes
lehessen a nyugati piacokon. Főleg a
termelés és tenyésztés gyökeres átalakí
tására van szükség. Gabonából túlter
melés van a világon, így nehéz eladni
külföldön a magyar gabonát, már csak
azért is, mert a nyugati államok részé
ről a mezőgazdaság támogatottsága
többszöröse a magyar kormány által
adott támogatásnak. A jövő az ipari
növények tennesztésében van,amelyek
kisebb mennyiségben is nagyobb jöve-

a

és kérésének, akiknek érdekképviseletét
a párt felvállalta.

Az endrődi kirendeltség tehát to
vább folytatja az endrődi részen
lakók szolgálatát.

Iványi Mária tagtársunk követke-

Június 12-én tartotta taggyű1ését

KDNP Gyomaendrődi Szervezete
Hunyán, nyilvánosan, amelyen megje
lent Hunya Tiborné polgármesternő és
több hunyai vendég és a tagok. Vaszkó
András elnök köszöntötte a megjelen
teket .és elmondotta, hogy mi
ért tartjuk a gyűlésünket

Hunyán. Majd rövid beszámo
lót tartott a gyomaendrődi

szervezet fejlődéséről, melynek
eredménye, hogy a KDNP ma
Gyomaendrőd legna
gyobb és legaktívabb
pártja. Ez után a párt
célkitűzéseiről beszélt,
mondván, hogy a
KDNP összetételénél
és programjánál fogva
szerencsés párt, mivel
a mai magyar politikai
irányzatok benne mind
fellelhetők. konzerva
tív, szociális és liberá
lis) Tehát ezeket az
eszméket nem kQlön
csoportok képviselik.
A párt politikailag
egységes, ennek előnye

a legutóbbi helyható-
sági választásokon is
megmutatkozott.
Gyomaendrődön az
MSZP után mi kaptuk a legtöbb sza
vazatot. Az elnöki beszámoló után
Kulik Szilvia Reményik Sándor versét
szavalta el: "Ne hagyjátok a templo
mot és az iskolát"

A továbbiakban Várfi András testü
leti képviselő kapta meg a szót, aki
beszámolt a legutóbbi önkormányzati
ülésről, ahol döntés született az l. és 2.
számú iskolák összevonásáról, amely
mellett 12 képviselő szavazott igenne!.
HasonlókGPpen szavaztak a képviselők

az Endrődi Kirendeltség fennmaradása
mellett. Éretten, higgadtan és humánu
san érveltek a képviselők. Magam is
jelen voltam és csak a legmagasabb
fokon tudok a testület mérlegelő mun
kájáról szólni.

A Kereszténydemokrata Párt nevé
ben e:'Úton mondok köszönetet a testü
1el.,cK azért, hogy nem forditott hátat
több ezer idős endrődi polgár óhajának
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Végre kijött a

SPORT
Minden jó, ha jó a vége...

, Május második fele sikeresebb
volt az előzőnél.

V. 21. Békéscsabai MÁv otthoná
ban 2:2
V. 27. Barátság - Gyoma fC 0:0
Csak a küzdelem dicsérhető mind
kettőnél.

VI. 4. Füzesgyannat - Barátság 2:2
VI. ll. Barátság - Tótkomlós 2:2
A listavezető ellen nem rossz
VI. 18. Kamut - Barátság 0:2,

lépés.
Az utolsó forduló előtti állás:
5. E. Barátság 29 12 10 7 39
34 46.
6 Gyoma FC 29 12 8 9 37
33 44
Nem csalatkoztunk játékosainkban!

Már/on Gábor

Július 4: 1920 július 4-én Endrődön született Vaszkó lVii
hály pszicho1óg-~ls, pedagógiai szakíró, tanár. 1953-tól a Ma
gyar Tudományos Akadémia Gyermeklélektani Intézetének
tudományos murikatársa. 1960-tól főleg munkapszichológiávaI
foglalkozott, laboratóriumot is létesített. a Budapesti Műszaki

Egyetem tanszékén munkalélektant oktatott. Főbb műyei: Ter
mészetismeret, Biológia, Egyetemes neveléstörténet, Mérnöki
lélektan, Ergonómia, Munkalélektan, Bevezetés a mezőgazda

sági munkalélektanba. stb.
Július 12: 1926 július 12-án Rákóczifalván született Iványi

Mária. népszerű gyermekmeséket, verseket írt. Gyűjtemények,

amelyben a versei megjelentek: A, mesélő kert, Kincskereső,

Csupa mese, Óvódások könyve. Domján Edit: Esti mesék"c.
lemezen is találtunk Iványi Mária mesét. Ránki György három
d~lt szerzett Iványi Mária verseire. Vass Lajos zenéjére két me
seoperát írt. Karai József zenésítette meg anyák napi versét.
. Július 15: 1966 július 15-én Orosházánszü!etett Frankó

Tünde operaénekes, a szegedi Nemzeti Színház magánénekes
nője. 1990-ben elnyerte a Vaszy Viktor plakettet, bekerült az
1991-92-es Pavarotti nemzetközi énekverseny döntójébe. Éne
keit már Németországban, Belgiumban, Ausztriában, Olaszor
szágban, . Jó ideje az operairodalom gyöngyszemeinek fősze

repeit bízzák rá.
Július 19: 1940 július 19-én Endrődön született Kovács

Zoltán, a budapesti Tanítóképző Főiskola tanára, tankönyvíró.
Megjelent tankönyvei: GO, N = a2 +b2

, Matematika harmadiko
soknak, Matematika negyedikeseknek.

Köszönjük a tájékoztatást
Homokné Németh Eszter

l Endrődi Könyvtárban
1995. július 3-tól augusztus 12-ig
6-12 éves korú gyermekek részé-.
re hétfőtől szombatig délelőtt 8
12 órág! E_ idő alatt felügyeletet
biztosítunk a gyermekek számá
ra, g ndoskodunk a kellemes
időtöltésről. (Könyv, video, játé
kok) gyermek egőrzé ingye
nes.

gffrforoufóH;:"'::::J
Július 1: 1936 július elsején Endrődön született Ifj.

Paróczai Gergely tanár, ígéretes költő, a Paróczai Gergely bácsi
- magyartanár - fia. Antológiák, amelyben versei megjelentek:
Szegedi fiatalok antOlógiája, Napsütésben, Vsztrecsa - találko
zás. Újságok, ahol a versei megjelentek: Délmagyarország,
Nógrádi Népújság, Palócföld, Tiszatáj, Nógrád. Salgót rjánban
tanított. Harmincévesen 1966. június 14-én halt meg, Barátai
1981-ben bibliográfiát adtak ki a tiszteletére.

Július 1: 1909 július elsején Endrődön született Hunya
Sándor tanár, helytörténész. Endrőddel foglalkozó főbb művei:

Adatok az 1848-49-es forcadalom és szabadságharc endrődi

történetéhez, Endréd története a gyulai urada!omban. Hosszú
éveken keresztül tanított Gyulán. 1992. december másodikán
halt meg Gyulán.

Július 2: 1883 július 2-án Gyomán született Vidovszky
Béla festőművész. Münchenben és Párizsban tanult, a szolnoki
művésztelep ta.gja volt. Tájképeivel, portréival, szétszóródó
fénnyel , finoman, árnyéktalanul átvilágított szobabelsőivel

számos budapesti tárlaton szerepelt. 1961-es gy(ijteményes
kiállítása nyilt a Csók Galériában. 1986 óta folyamatosan lát
hattu..1< képeit a Gyomai Ta.karékszövetkezetnél. 1993 decem
ber 4-én megnyílt a Vidovszky Béla képtár, ezzel méltó helyre
kerültek a Vidovszky-festmények Gyomán.

* , KÖ L MÉ
Szúnyogirtás

Mostanában gyakran rácsodálk 
zom az utcán beszélgető emberekre:
kapkodják a lábaikat, csapkodnak a
kezükkel - táncolgatnak. Ilyen 'ó
kedvük van? Csak aztán, mikor per
ceken bel,ül engem is ellepnek a
szúnyogok, elmegy a csodálkozó
I<edvem

- Volt már az idén szúnyogirtás? 
kérdezem Megyeri Istvánt, <l.Z ön
Imrmányzat illetékes előadóját.

- Igen, volt. Gyomaendrőd egész
területén elvégeztük a szúnyogirtást.
Június 3-án volt .jszaka a füstölős

irtás, 8-án pedig repülőgéppel vé
geztük az irtást.

- Maradt azért egynéh' ny szú
nyog...

• így van. Éppen ezért július ele
jén megisméíeljü a szú yogirtást. A
tervek szerint július 8-án, de ez
nagyban függ az időjárástól: lesz-e
szél, lesz-e akkor eső. De ha aik 1
mas lesz az idő, akkor Gyomaendrőd
egész területén naplemente el-ü egy
órával I<ezdődik a rep:.Jőgépes szú
nyogirtás, műutak mentén pedig
este 9-lcor kezdődik a füstölős mód
szerrel történő irtás, ez éjjel 2-ig tart
körülbelül. A földutakon nem mehet
a gép, mert szintb kell lenni a mf!
szereknek, túlnyomásos a szerk -et.
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Császárné Gyuricza É"va
KDNP Orsz. Elnökségi !ag

Giczy elnök úr beszédében
hangsúlyozta, hogy kulturális ren
dezvényeinken a nemzeti értékein
ket ápolni kell! A kormány egy
éves munkájának rövid értékelése
talán úgy foglalható össze, hogy a
szakértelmet, társadalmi és gazda
sági megállapodást, párbeszédet

ígértek, és
ezekkel az ígé-gy \il o i:) retekkel nyerték
meg a válasz
tást. Hogy mi

valósult meg ebből? Alci a magyar
valóságot éli, pontosan tudja' A
demokráciában a kormány felelős

sége abban áll, hogy igéreteiből mil
valósít meg. Megfogalmazódott a
választmány nyilatkozata is, mely
elutasítja a pénzügyminiszter saját
végkielégítése ügyében tett arro
gáns nyilatkozatait.

Felfogásunk szerint egy minisz
teri felkérés megbízás, megtisztelte
tés, melynek elfogadásához nem jár
bánatpénz. Megerősítjük azt a kí
vánságot, hogy a köztársasági el
nököt a polgárok közvetlenül vá
lasszák. Az új alkotmányban ezt a
választási módot kérjük érvényesí
teni úgy, hob')' annak. hatálybalépé
sével új elnökválasztásra kerüljön
sor. Követeljük, hogy az egészség
biztosítás terjedjen ki a az emberi
test gyógyítására, beleértve a fogak
megbetegedését is'

A választmány felszólítja
minden alapszervezetét, hogy
erősödjenekl Az eHenzéki p~r

tokkal helyi műhelymunkákbm~

gondolkodjunk együH, mma~-:.

tudatában, hogy Magyaro..sz~gct
pusztító, műveitségf, tmiü.nms,
erl{ölcsi, gazdaság~, népess~g

csöld{entö válságot csak .?i nem
zeti elkötelezettségü, a 'tánJ<l
dalmi igazságot szolgáló s a nw
deru kereszténydemokrácia szo
ciális értékrendjét érrvényes'tü
(.<ülitil-a oldhatja r.•<tg.

éves volt, sok problémával állt
szemben, de legyőzte azokat és
megerősödött. Édesapja 1961-től

csaknem 30 évig állt a bajor CSU
élé'1. Hajlamosak vagyunk - mon
dotta - konzervatívnak minősíteni

azt, aki a hagyományos értékeket
őrzi, de a gyakorlat bizonyítja,
hogy így lehet előre mutatni, és
demokráciát teremteni. A fiatalok
nak perspektívára van szükségük és
ez a szociális piacgazdaságban
biztosított, de be kell vonni a fiata
lokat ennek kiépítésébe úgy, hogy
tanítjuk őket. A fiatalok oktatására
éppen ezekben a napokban adtak át
egy oktatási központot Pécsen a
Hans Seidel alapítvánnyal közösen.
Monika szerint az lesz az öröm
napja, amikor Magyarország is az
Európai Unió tagja lesz. Nekünk
szilárdan kell ebben hinni' De tudni
kell, hogy ez még hosszabb időt

vesz igénybe, s addig még sokat
kell tenni az ügy megvalósításáért.

Jozef Strauss (1915-1988) a nagy
tehetségű bajor politikus leánya.
Monika igen fiatalon lett államtit
kár, tehetséges, jó szónok. Elmond
ta, hogy a CSU kormányozza a
Müncheni Tartományi Parlamentet
a háború óta szinte megszakítás
nélkül. Az ő pártjuk is, amikor 5

... a Kereszténydemokram Nép
párt június 17-ilci választmányi ülé
sén megválasztotta a párt legfőbb

döntést hozó szervének elnökét. Az
Országos Választmány elnöke La
torcai János lett. 203 szavazó közül
136-an voksoltunk földinkre. A
választás előtti 5 perces beszédében
elmondta, hogy a r-------------------------""""ii
demokrácia kiszé- ..
lesítését várja a párt
ban. Rengeteg a
tennivalónk, amit
felgyorsított folyamatban a párt
elnökségével együttműködve kell
végezni. Pártunk tagságában meg
van az az erő, amely alkalmassá
teszi a pártot a totális megújulásra,
és arra, hogy meghatározó szerepet
vállaljon és töltsön be az ellenzék
oldalán.

A KDNP elnöke Giczy György
beszédében hangsúlyozta, hogy a
kereszténydemokratáknak az ellen
zéki szerepkörön túlmutató prog
ramra van szükségük. A minden
napi életben kell jelen lennünk,
önbizalomra, hitre van szükség.
Magyarország jövől{épét nem
ehet elbizonytalanodott, kiáb
rándult, bérmunkássá -edegra
dált emberekkel, a tudást, okta
tást át' érbe szorító intézl{edé
§eld{í~l formálni. A hazai ipart és a
hazai munkahelyeket védeni kell.
Hiszen iparágak, termékstruktúrák
tűnnek el napjainkban. Az államnak
segíteni kell az oktatás, kutatás,
fejlesztés területein. Nemzetközi
elismerést kell szereznünk tudá
sunkkal! Szociális megszorító in
tézkedések helyett, a méltányos
köztehervise~és, az adócsalások
eHeni feilépés, a beruházás adó
ke vezménye, hatékony kamat
politil{a, ipan'édelem, és csa ád
jellegű személyi jövedelemadó áll
a KDNP gazdasági prog
rrammjában. Az európai jóléti tár
sadalmakban a kereszténydemokra
ták pál1ja többséget élvez.

T\'íegtisztelte választmányi ülé
SÜ"I(et Monika Strauss, aki Franz
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Néhány ünnep július folyamán:

VÁROSUNK
Köszönjük az adományokat és a segítséget az aIábbi

aknak:

július 3. Szent Tamás apostol
július ll. Szent Benedek apát, Európa fóvédőszentje

július 18. Boldog Hedvig királyné
július 24. Át-pád-házi Boldog Kinga szűz

július 25. Szent Jakab apostol
július 26. Szent Joakim és Szent Anna

Egyházmegyei Zsinat

Mire az Olvasók kezébe kerül a lap, akkorára lezajlott
egyházmegyénkben az egyházmegyei zsinat, mely június 18
án kezdődött a szegedi Dómban ünnepélyes megnyitó misé
vel.

A zsinat munkájára későbbi számokban még visszaté
rünk, most bevezetőül annyit, hogy mi is az egyházmegyei
zsinat...

Az egyházmegyei zsinat a részegyház olyan
kiválasztott papjainak és más krisztushívőinek

(civil világiak) gyűlése, akik az egész egyház
megyei közösség javára a megyéspüspöknek
segítséget nyújtanak.

Az egyházmegyei zsinat tanácsadásra hiva
tott, tehát nem törvényhozó.

A zsinat résztvevői:

a megyéspüspök, és a segédpüspök (ha van
az egyházmegyének), a helynök, a székesegy
házi kanonokok, a papi szenátus tagjai, szerze
tesek, civilek, az esperesek, valamint minden
espereskerületből az a pap, akit a kerület meg
választott. A mi kerületünket Szurovecz Vince
esperes úrral Réthy lsl'lán szarvasi apátplébá
nos képviseli.

A tanácskozás helyszíne: Domaszék
Zöldfási Katolikus Ifjúsági Központ.

A tervezett témakörökből vázlatosan:
hivatásgondozás, papság, a világi hívek közösségi életé

nek problémái, keresztség, bérmálás, óvodai és iskolai fel
adatok, bűnbánat, oltáriszentség, ~úsági pasztoráció és
felnőttoktatás, betegek, házasság, karitász, ökumené, szen
vedélybetegek, az egyház anyagi dolgai, zarándokutak, ház
szentelések, stb.

A zsinat dokumentumai könyv alakban is megjelenik
majd, mindenki számára hozzáférhető lesz.

Pünkösdkor mestörtént ez elsőáldozás. 18 8)rerlnek vette
flltJ8tlhoz első eJkalorumel ünnepélYe8Crl ez olt.6riszenlsésel.

Jó lenne. ha ez. első áldozást több is követné. és nem
maradnának el a 8Yerekek...

Iskol~nk építése folyamatosan halad, él nyáron kész lesz.
Amit az arra járók nem látnak... az az, hogy belül is folyamatosan, jól

haladnak a mun1(álatok. Már elérkeztünk a belső festéshez.

ED1I.ék:~á.bl.a

Bramacgyár
Buti László vállalkozó
endrődiOltáregylet

Gyomaendrődváros Önkormányza
hajdani gyomai és endrődipolgárok
Kirche in Not Ostpr esterhilfe e.V.

SzentGenértEgyházi~adó

Ujházi Ernő Dezső
Vaszkó András és neje: Pena Pauline

tWodianer család

Iskolakönyvtár részére kaptunk könyvadományokat.
hálásan köszönjük. Rövid idő alatt kb. 430 kötet gyűlt

eddig'össze.
Iványi László

lébános

Táborszky László evangélikus püspökhelyettes

Emléklap
~~~l

"Emlékül az 1945. január 4-én elhurcolt 171 gyo
mai sorstársunknak, akik 2-5 év után egyáltalán haza'
térhettek és a.'mak a 43 sorstársunknak, akik kint hal
tak meg és azóta is orosz földben jeltelen sírokban
nyugszanak. "
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- Hogyan ke:<;dted. és
hogy fejlesztetted jelenlegi
szintjére váflalkozásodat?

folyamata, már látható
volt, hogy azok a cégek,
amelyeknek főleg keleti
országokban volt piaca,
fokozatosan haladna: az
ös:;zeomlás felé. Akkor azt
gondoltam, most kell lép
ni, még időben, saját lábra
kell állni!

- Inká b az utóbbit. - ert am u.

éves költségv tést ..eti, az iz ny 
a ta ly" - jócská)'1 de .\t s "olt, s.
mi viszonyainkhoz képest óriási
be.. házás miatt. Napi kapacitásunk
úgy ~20-150 pár, ez persze nem
jelenti azt, hogy mindennap legy' r
tunk ennyit, ezt modellje válogatja.

- Igen. !<.icsi á't szívem ott
hagyni a .gi ":5, egy ,t. TI rr:.1n. .a
helyemet á-om é. 'zed ut' '1. Az
utolsó években kooperátorként do1
goztam. Az ENeI fénykorában,
amikor még annyi volt a megrende- - Hány embert foglaLkoztalS:d
lése, hogy csak úgy· tudta tejes'te ., Hol .találkozhatunk termékeiddel,
ha egy részét kiadta bérmu ld a ~Z m"l e. már anéven?
ország to_ te.Jletén mel ék)zc:r: -I .
ágaknak Arli.: ez folyamatosan - ~tt. e be a :nűhclyben fzenket-
csöUr,:, ·~-:'I.~'''';T:-iit m lt?,·');~: t§3 I te.l d':::lgozunk allandóan, és van 3
elkezdődött a rendszervált~ssal o··thoni bedolgozóm is Ezek mind
együtt járó gazdasági átalakulás e?yikének tisztességes i1:.egéihetést,

bIztos kenyeret udo'( nyú/" ni. Uz-

Kicsiben kezdtem,
otthon a lakásban, akkor
még más helyiségünk erre
nem volt. Aztán építettem
egy alsó épületet, s ezt
neveztük ki műhelyek.

Később a fiam vett egy

F~;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;J;;;;;;;;;;;:;~~~~~~~~~;;;;;;;:;~:=;:;::;;;;J;;:;;;;:;:::::;;;;:;:::::;~=h=áz=ilat, azt is műhelyként
hasz á lk. A .aszno
nin'g fejlesztésre
fordítottuk, s lassan
ként, ahogy a kereslet
nőtt, ahogy a piac

.igé!iyelte, úgy növel
tük kapacitásunkat.

- Sajnos; erről a l l etőségrőJ.

csak utólag szereztem tudomást,
pedig felvettem mu kanélkülieket
is, de ezt is csak egy nap késéssel
j lentettem be az önkormáilyzat ak,
ígyelszalasztottam az ezzel járó
kedvezményeket. Hagyományos,
ismert hitelt- nem mertem felvenni a
magas kamatok miatt, nehogy egy
esetleges csőddel veszélyeztessem
mind a családom és magam, mind
munkatársaim megélhetését. Egy
mai vállalkozónak annyi mindenben
járta~nak kell lennie, a paragrafusok
szüntelen változását ha nyomon
ki .~tné az ember, nem maradna
ideje dolgozni.

Hát bizony, nem
volt egyszerű feladat;
sem technikailag, sem
anyagilag. Már az épü
let megvásár ása is, de
felújítása, átalakítása
még inkább szinte l!=======r===:;:==:=::===:====:===:=======r====JJ
erőnketmeghaladó beruházás volt - Ha jól tudom, Zoli, Te 89-ben - Hogyan tudnád megható:rozni

léptél ki az E CI-ből. Nem lehetett vállalkozó 'od jelenlegi nagy ág
könnyű döntés, hiszen szerettek ott rendjét, forintban éves szinten, vagy
mu katárs~':d ...z irigylésre . ilt6 c napi ternelést párszámba'1?
állandó jó kedélyedért. Azt hiszem,
hozzád , ~SO ,ló típliSi. emberekre
szo/cás zI Tiw',da l': "í1indi rend
ben van a szénája. "

- Vettél fel rá valamilyen hitelt,
pl. munkahelyteremtő start-hitelt?

Ki ne ismerné - leg
alábbis az endrődiek

közül- a Gyomavégi Is
kolát? Az ifjabb nemze
dék lehet, hogy csak kí
vülről, de azt hiszem
több ezren vagyunk, akik
belülről is, több nemze
déken, évtizedeken át
koptattuk padjait is. Ezek
közül aki most belép,
biztosan hozzám hason
lóan, csodálkozik a min
den igényt kielégítő, mo
dern műhelyen, szolid
eleganciával berendezett
irodán. Nem leheteti
könnyű ezt kihozni az
ódon, kiszolgált épület-
ből! .



'1.-' :~ ::.c
/ "'p.'-, ,

~

1995 _július

letünk helyben nincs, városunkban
elég sok cipőipari vállalkozó van,
így ez nem lenne gazdaságos_
MarZol márkanéven az ország több
területén találhatók gyártmányaink,
amiket főleg kiskereskedőkön ke
resztül forgalmazunk. Van egy
nagykereskedő vlszonteladónk is, ő

akár teljes kapacitásunkat is lekötné,
de én úgy érzem ez nem lenne kor-

rekt azokkal a kiskereskedőkkel
szemben, akikre kezdettől fogva
számíthattunk. Másrészt talán nem
is volna böics döntés egyetlen vi
szonteladóra építeni egész vállalko
zásunkat.

- Látom, sok szép modelletek
vari, minden korosztály megtalál
hatja női divatcipőitek közül a neki
megfelelőt.

- Egy szezonban kb. 25-30 mo-'
dellt gyártunk, s valóban igyek-
szünk kiszolgálni a legfiatalabbak
divatigényétől, a középkor szoli
dabb, időállóbb ízlésén át az idő

sebbek főleg kényelem iránti elvá
rásait.

- ivemrégiben aggasztó híreket
lehetel! hallani egés~ségi állapo
todró'; .ry!etykaszinten olyan riasztó
di::gi ózist is, hogy alig merem
kimondani, azt beszélték, agyvérzés

VfÍROSONK
ért! Orömmellátom, ez nem lehetett
igaz, hiszen sem beszédedben, sem
mozgásodban nem vagy korlátozva.

- De sajnos igaz volt. A stressz,
a feszített munkatempó, az aggoda
lom, hogy- vállalkozásunk esetleg
nem bír ekkora terhelést, amit ez a
beruházás jelent, együttesen megtet
ték a magukét. De szerencsém volt,

,
,

megllsztam maradandó károsodás
nélkül.

- Hát akkor azt hiszem, ezt egy
nagy figyelmeztetésnek kellene fel
j:Jgnod: Itt az ideje, hogy takarékra
"kapcsolj ':

- Ez így van, de ezt könnyebb
kimondani, mint megtenni. Azért
majd igyekszem egy kicsit jobban
odafigyelni a szervezeíemből érkező

"intő jelekre" és igyekszem többet
lazítani. -

- Figyelembe véve az elmondot
takat még -dicséretesebb, hogy ta
valy jelentős összeggel támogattad
a Múzeumbarátok Körét, és hallom
óvodásvacsorát, Idősek Otthonát,
Vöröskeresztet és még sorolhat
nám. .. nem hagytok üres kézzel tá
vozni, ha hozzátokfordulnak.

- Az ember segít, ha tud! Gyere
keket, időseket, szociális problé
mákkal, megélhetési gondokkal
küszködőket! Ha mi vállalkozók
nem segítünk ezeken az embereken,
akkor ki? Ha faluja értékeit meg-

. őrizni az ifjabb nemzedék számára
nem segítünk, akkor Ki tegye ezt?

- Jó kérdések! Kivánom, hogy
egészséged megőrzése mellett még
sokáig segíthess!

Marsi Jánosné
Fotó: Liziczai János



8

Az
önkormányzati

munkáról

VÁROSOttl( 1995. július

T anulJnn.ányútOTh

Au§ztJrJl&ban

Hosszantartó bizottság! üIéseket követő

en került sor május 31-én a testületi ülésre.
A GYOMASZOLG Kft. beszámolóját és

az éves mérleget zárt ülésen vitatta meg a
testület. Megállapítást nyert, hogy a társa
ság működése stagnál és a jövőben rend
szeresebb és sűrűbb beszámoitatással kell
tevékenységét figyelemmel kisérni.

A képviselők ezt követően a város okta
tási koncepcióját tárgyalták. Az óvodáktól a
középiskolákig bezárólag születtek határo
zatok a jövő nemzedéket érintő kérdések
ben.

A testületi ülésen részt vett S:~öliősi Ist
vánné országgyűlési képviselőnő, aki felszó
lalásaiban ellenezte a képviselőknek azt a
javaslatát, hogy az 1. és a 2. szán1ú Általá
nos Iskolák kerüljenek összevonásra.

A képviselőasszony pozitív példaként
említette l~ebelsberg Kúnó volt kultuszm:
nisztert, mint számtalan iskola létrehozóját,
és rosszallóan beszélt Pozsgai Imréről, aki
nek működése alatt sok iskola megszűnt.

Iskolaügyben a képviselők névszerinti
szavazással döntöttek, miszerint aug'clsztus
elsejétől az 1. sz. ,Altalános Iskolát a 2. sZ.
hoz csatolják.

A fenti határozatot követően a képvise
lőnő a Pedagógus Szakszervezet nevében
óvást jelentett be.

A továbbiakban. a város szociális kon
cepcióját tárgyalta meg a testület, megálla
pítva, hogy a gondozói létszámnak a tör
vényben előírtaknak kell megfelelnie.

A város sporiéletének áttekintésénél
felmerüit, hogy e'gy színvonalasabb futball
csapat célszerűbb lenne.

A.z iskoía-összevonás adta a!aphangulat
ban került tárgyalásra a Kirendeltség léte,
vagy nem léte. Szintén névszerinti szavazás-I
ra került sor, melynek eredményeképpen
megmarad a Kirendeltség Endrődön.

A bölcsőde múködtetésének áttekintése
után a gazdaságosabb üzemeltetés érdeké
ben hosszabb és évente többszöri szünetet,
valamint szeptember elsejétől napi 100
forint intézményi fenntartási támogatás
fizetését javasolja a testület gyerrnekenként.

A fogorvosi szolgáltatás jogszabályi bi
zonytalansága miatt az endrődi rendelő

kialakítási munkáit augusztus 31-ig felfüg
gesztették.

Vádi A'1drás

Napjainkban igen elterjedt, hogy
bármely szakma képviselői külföldi
országokba utaznak tapaszta1atcsere
céljából. Fórumokon, összejövetele
ken gyakran hallani dán, holland,
osztrák, és más országbeli példákat.

Mit is jelent agrárszakemberek
számára egy ausztriai tanulmányút,
aliol tulajdonképpen a magyaror
szágihoz hasonló meZőgazdálkodás

nem is folyik?
Ezzel a kérdéssel indultam el én

is &.ITa az 5 napos 'tra, melyet
Bényei Gábor mezőgazdasági szak
tanácsadó az FM támogatásáva.í
szervezett vállalkozók és falugazdá
szok számára.

Június 14-én szálltunk buszra és
egy határmenti éjszakázást követően
folytattuk utunkat a csodálatos Graz
Rottennann-Schladming útvonalon.

Alföldi ember számára lenyűgö

ző a hegy-völgyes táj. Havas csú
csok alatti hegyoldalakon főként

tehenek, azonkívül pónik, birkák és
kecskék legelésznek. A látvány me
sébe illő.

Úticélunk Rohrmoss-Untertal
falucska volt, ahol parasztházaknál
kaptunk szállást. Vendéglátóilli'<. a
helyi gazdaszövetség e1nökei volta!c.

Az első este a gazdaszövetség el
nöke tartott előadást aktuális agrár
politikai kérdésekről.' Elmondta,
hogy a családok átlag 20-25 hektár
földterülettel rendelkeznek, melyből

5-8 ha erdő, esetleg l ha szántó, a
fennmaradó terület pedig kb. fele
fele arányban rét és legelő. A gazda
ság gerince a tejelő marhatartás,
gazdaságonként 4-8 fejőstehénnel.

Az Európai Unióhoz való csatlako
zásuk a tejtemlelést nagyon behatá
rolja, nrivel a tejkvótán felül temleIt
tejet nem értékesíthetik, ezért a há
rom pilléren álló gazdaság a jellem-
ző.

A tejtennelés mellett legfonto
sabb a falusi turizmus, de több csa
ládból munkavállalóként dolgozó
személy is akad. Ilyen összetett
gazdálkodással tudják csak a jólétet
megteremteni, és nunt vendéglátónk
is elmondta, tudnak az életminőség

re is figyelni.

A következó1cben saját tapaszta
lataimat összegezve il. két fő mező

gazdasági ágazatr61 írnék. A szar
vasmarha tartás hagyományos
tevékenység Ausztriában. Elterjedt
a szimentáli jellegű osztrák hegyi
tarka, a borzderes, de találni khet
fekete-tarka tehen,:;~cet is. A takar
mányozás teljesen a !"ét-IegeIőre

alapo~ott, kevés abrak: kiegészítés- ,
sel. igy a gazdálkodás exteÍ1zív
irányba tolódik, ami nem ártalmas,
a tejkvóta, valamint a piac bioter
mékigénye miatt sem. A gazdál
kodók akikkel beszéltünk, mindig
hangsúlyozták a kemikáliáktól
mentes tennelést.

A fejés az istállóban történik
gépi sajtáros fejési móddal. Ezt
követően a tejet az elkülönített
tejkezeIóoen 7 Celsius. fokra hűtiIc.

Mindig más gazda szállítja be a
tejet a tejbegyűjtóoe.

Mivel a rétek adják. a takar
má..'1yszükséglet zömét, ezért i-..t.i
lönös gonddal és felkészültséggel
végzik a széna beta.k:aritását. Ott
létünkkor kezdődött a rétek kaszá
lása, és 50-es éveiben járó háziasz
szonyunk sugárzó tekintettel
mondta, hogy négy napig jó idő

lesz, addig végeznek is vele.
A falusi vendéglátás szabálya,

hogy a vendég a király. A házak 8
10 vendégszobával rendelkeznek,
és a szállás mellett a vendégek
megismerik a falusi életet, de
azonkívül a háziak gazdag prog
ramokról is gondoskodnak. Ezt a
célt szolgálja többek között a póni
ló és kecsketartás, de a gyerekek
szórakoztatására házinyúl is van
minden háznál.

Külön figyelmet érdemel, hogy
a házak között nincs kerítés, erulek
ellenére a mesgyehatárokat nlÍn
denki ismeri.

A második este a gépkörökről

hallhattunk előadást, melyről a
következő számban a hazai tapasz
talatokkal kiegészítve kivánok írni.

A sza...!(mai pl."vgranl0k mellett
sokat kirándultunk és élményekkd
feltöltődveérkeztünk haza.

Vám Andl'ás falugazdász
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Császár Ferenc

hogy mennyire fOgja Ic a húrt Bella. Ró
zsa rajzaiból csend és nyugalom arad.
Egyszerre tárul elénk a külső látvány és
az alkotó belső világa. Azt hiszem alkata
szerint az a típus, aki igazán csak alkotás
közben nyugszik meg s alckor viszont van
türelme a dolgok megfígye!éséhez". Eze
ket a szaval<at Dr. Bánszky Pál művészet

történész mondotta Baján az 1988-as
januári kiállításon, ugyanis Rózsánal<
sok-sok kiállítása volt már szerte az or
szágban, s nem túlzás azt mondani,. ho~y
mindenütt nagy sikerrel. E lap hasabJam
nem tudjuk felsoroini a sok színhelyet
1987-től 1995-ig. Kezdődött Kecskeme
ten, aztán folytatódott Endrődön, Szarva
son, Baján, Nagykőrösön, BudapeSlen:
Pusztaszabolcsban mind-mind önállo
kiállítás. De a kollektív k~állítások is
vitték a hírét Szegedre, Tokajba, Buda
pestre, Ta tabányára, Kiskunhalasr?: . A
tavaly januári kiállításának megnYItoJat a
Szent Kristóf Jazz-Galériábói a TV l és a
DUNA TV is közvetítette.

Kedves Rózsa! Kívánjuk, hogy még
sok helyre és még nagyon sokszor száll
jon híre művészetének, sikereinek, mun
kásságának !

.J.U... r~ .... ",.•

J

- . G~~"'1l...,g"'~ ITEgyk:i.~~as
nem kellene bemutatnom, hiszen gyakran
hazajár szülőföldjére. Mégis élctútj~t

felvillantva, úgy érzem, ha csak egy 10
állítás apropójából is, de kötelességünk
Róla beszélni. 1951 november 24-én
Endrődön Bella József és Szakállas Róza
cipész szakmunkások gyermekeként látta
meg először a napvilágot. Már 17 éves
korában l 968-ban az Orosházi Tanulmá
nyi Versenyen III. helyezést ért el bioló
giábóL A tanári oklevelet Szegeden a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán

szerezte meg biológia-rajz szakon 1975
ben. Azonban 1974 augusztus l-től már
tanít Békésszcntandráson, biológiát és
rajzot. 1987-től Kecskeméten a Molnár
Erik áll. iskolában tanít, 1987 augusztu
sától pedig a Bányai Júlia Gimnáziumban
rajz és műalkotás elemzése tantárgyakat
tanitja. De félre az adatokkaL Hogy vall
önmagáról Rózsa: "Bárhová kerülök, nem
tudok elszakadni Endrődtől. A Körös-part
igézete bűvöletében tart. A Tisza mellett
is a Körös képe, csobogása volt lelkem
ben. Kecskemét szép, modern és elraga
dóan kedves, régi arculatának csodálata
kor is az endrődi utcarészletek villannak
át agyamon, kedves emlékként. Az
endrődi táj akkor is döntően meghatározó
életemben. munkámban. amikor más táj
szépsége, kedvessége kerül vász~nra" ,

Hát kell-e ennél nagyobb hitvallas a
szülőföld iránt! "Olyan a Körös-part
Bella Rózsa képi világában, mint az ál
landó jelző az eposzban. Tudatosult és
szinte programmá vált ez a kötődés az
alkotóban".

A képzőművészet kifejező eszközei
közÜl nála a vonal jut fő szerephez. Egy
ponttól elindul és kígyózik, vagy szag?a
tott ritmusként sorjázik egymás melle a
vonal. Egyszer vékonyabb, máskor vasta
gabb, ritkább vagy sűrűbb, ahogyan a téri
értelmezés tudatos közelítése, illetve a
rajzoló érzése vezeti az alkotó kezé~, m,int
a hegedülő embernél a hang melysege
vagy magassága szólal meg attól függően,

• 'J._~. l •••• ,~...:.r.-

A Kecskeméti Képtárban júiUuS 9-én
16 órakor nyílt meg Bella Rózsa Pi
linszl<y-díjas művésztanár graf1ká!?ó~ ,és
fcslményeiből össze<'lllítotl kiálhtás,
amelyet SZllbó Imre a Bács-Kiskun Me
gyei Közgyűlés alelnöke nyitott meg.
Idézzük fel néhány gondolatát: "Bella
Rózsa művész és tanár egyszemélyben.
Két hivatása van, amelyet teljes odaadás
sal teljesít, noha mindkét hivatás telj~s

embeI1 kíván. Tanárként nemcsak raJ
zolni, festelli tanítja a rábízottakat, ha
nem arra is. amit csak az tudhat. aki a
művész szemével látja az ől körülvevő
világot, amit emberről, termész~tről:

hazáról szeretetről a képek nyelven kl
lehet f~jezni. Látni tanítja tanítványait.
Rácsodálkozni a körülöttünk lévő világra
és kifejezni a csodát, de legalább érteni és
befogadni."

AJ. alelnök úr ezekkel a szavakkal
nyitotta meg a kiállítást: "Műveit csodál
va egy hiteles egyéniség hatását érezzük,
és grafikáit, festményei t szemlélve vele
egyiitl kívánkozunk az álta,la ..~Iyan ~a

gyon szeretett Körös-part bekejere, szep
ségére. Ezt az élményt köszönve, Bella
Rózsa művésztanár kiállítását megnYI
tom."

Tudom, Bella Rózsát Gyoma-
endrődön, de különösen az endrődieknek

---------~
t~h...,

.~~ <. ,.' :;U(
-:-~::-:~v,,- ;;;'~i\i 'r.J:~'~ ;,'/'.' ~~.. ." \..'" ";~V,,'J -: /

. ""t-".' ... -: N~l~ ·....,,1- .,
., .' , . "',f\'~ . '::~" ~ ~ .

;-'11 ly,,,-
'. .~ )J-~..~,' -:~.....~~
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Iványi Mária

Amikor a futkosásba belefáradtunk, s a kékarany
ragyogás lassan narancsvörös naplementébe fordult,
zeneestéket rendeztünk. A Népház, vagy a Kasziné
nagytermében összegyűltünk két hároE!. órácskára, és a
tanyai legényekből verbuválódott zenekar lelkesen
húzta nekünk a talp alá valót. Nem is éppen amatőr

szinten. Voltak köztük igazi talentumok is.
Hogy elkallódtak volna, mert nem tanulhattak és

nem bontakozhatott ki a tehetségük? Ezt azért nem
mondanám. Ott volt rájuk szükség. Segítettek meg
szépíteni, színesíterii a dolgos napok egyhangú szürke
ségét. És ez nem lebecsülendő! Mert a vasárnapok
vigassága után a soha nem szűnő fáradtságos munka
következett. A tanyán még télen sem volt zavartaian a .
pihenés. Az állatok etetése, gondozása sok törődéssel .
járt.

A nyarak verejtékes küzdelme pedig néha szinte
emberfeletti volt. De sohasem panaszos.

A parasztemberek Isten segítségét kérve ébredtek,
sok zor korábban, mint a nap, és Isten áldásával tértek
nyugovóra, mindig későbben , mint a nap.

Ám az álmuk nyugodt volt, mert örömüket, bána
tukat, s a könyörgést munkájuk eredményességéért .
Isten kezébe ajánlották.

li tét a játék öröme
Nyári játékok a tanyán

Valamikor régen, a fiatalok legkedvesebb szórako
zása vasárnap délutánokon a labdacél volt.

Röplabda, kézilabda, kosárlabda ismeretlen volt a
tanyavilágban. De a mozgásra vágyó ifjúság lelemé
nyes volt. Fiúk a lányoknak, lányok a fiúknak dobálták
a labdát, és igyekeztek elkapni egymástól, s ha sikerült,
diadalmas kacagás volt az ügyes játékos jutalma.

A tét a játék öröme volt. Szép öröm volt. Mentes
minden durVaságtól, mindenáron való nyerni akarástól.
Magam is sokszor részese lehettem.

A vadvirágos legelők voltak a pályáink, és védel
mezően ránk borult a nyári égbolt. mint valami csodá
latos, ragyogó, kékarany sátor

Repültünk a szélfútta mezőkön a labda után, lábunk
alatt síkossá vált a fu, furge mezei gyík0cskák riadtan
menekültek előlünk a szikkadt föld repedéseibe, ne
hogy a játék hevében eItapossuk őket.

Úgy éreztük, a jó Isten is látja, s megszenteli a mi
nagyon kedves, szelíd játéku:,:.n::,;k:,::a::;,;t. _

o ka ' Jul b II d'ja
Gyűjtés: 1946-ból.

Elmondta Földvári dédmama, a 90 éves Terka néni.
Lejegyezte: Márton Gábor

Fűzfa ága
rezdül

Tudjátok-e, hogya nyári cs,éplésb n
mi történt a kis endrődi községben?
Farka Julcsa ment fel kévevágásra,
ahogy fordult beleesett a dobba.

~épész uram álljon meg amasina!
Farkas Julcsa belees tt a dobba.
De mire onagy mosina megállott,
F rkas Julcsa piros vérében ázott.

-yertek lányok, t.g(k fel a szekérre,
vigyük el azsidó doktor elébe.
~Jeisz doktor ú félre fordul, ozt mondja:
)ulcsának (SO ( égben van az orvosa."

2 lányok, t gyük fel aszekérre,
vi~i';: el az édesanyja elébe.
.. IV gy anyja összekulcsolja kezét,
ú ysiratja kedve, drága gyermek' t.

Mikor J !csót Kati húga meglátja,
sírva borul odiófa asztalra.
Ráborul és keservesen siratja:
"Tegnap láttam, nem volt még semmi baja."

Sz b' Sándor, hiába mész a bólba,
Nem viheted Farkas Julcsát atáncba.
Nem öleled karcsú, vékony derekát,
nem cs 'kolod halvány-piros orcáját.

Gyászban van a kis-endrődi Fő utca,
Farkas Ju!csát most viszik végig rajta.
Kporsáián hervadoz a koszorú,
zabó ándor megy utána. Szomorú.

Szomorún szól az endrődi nagy harang.
Sírva húzza három fehér vadgalamb.
Vernek rajta szívfájdító éneket:
Jisznek. lónyok, fiúk, lsten veletek."

Fűzfa ága rezdül
Lombhaján keresztül

Égi kék zitál.
Árnyékába fekszem
Álmatag szívemben
Tűző nyár zihál

Arany heve forra
Mintha édes borral

(ttasuina vé- o

Heves füze égeT
Mint ha púcsú véRe';

Ké ajk összeéro

Ifj. Paróczai Gergely
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'Megalakul a Körös ft
11

Gyomaendrőd városában
sokan vannak, de az elszárma
zottak között is, akik hittel és
bizakodással adakoztak ala
pítványunk, aKisréti Gy6gy
szállóért Alapítvány javára éve
ken át. Ugye emlékeznek még,
az önkormányzati lapban hó
napról-hónapra megjelenő hír
re, amiben közzétettük az ada
kozók nevét. E hír élén mindig
az állott: Köszönjük a hitet, kö
szönjük a bizalmat!

És most több mint négy év
távolából elmondhatjuk együtt
gyomaendrődiek, hogy nem
volt hiábavaló a fáradozásunk,
a munkánk. Pedig a helyi és
megyei sajtó olykor hol csen
desebb, hol hangosabb gúnyo
lódássai kísérte munkánkat.

Az alapítvány több mint
húszmilliós vagyona tette lehe
tövé, hogy rövidesen, még e
hónapban, megkezdődik a
részvények jegyzése.

Az Állami Értékpapír és
Tőzsdefelügyelet 20.256/95.
számú határozatával engedé
lyezte, hogy a részvénytársa
ság megalapítása céljából
részvényeket bocsássunk ki.

Külön is ún. szórólapokkal
bekopogtatunk majd minden
házhoz: Vásároljon részvényt!
A megalakuló részvénytársa
ságneve: KÖRÖS TERMÁL
HOTEL RÉSZVÉNYTÁRSA
SÁG. Egyenlőre 18 millió forint
alaptőkét irányoztunk elő, de
minden túljegyzést elfogadunk.

A részvény birtokosa egy~

szersmind tagja a részvénytár
saságnak, ennek az ígéretes
vállalkozásnak. A részvény el
adható, örökölhető, értékes
vagyon.

A jegyzés június 26. -án reg
gel 9 órakor kezdődik a Kiren
deltség Fő út 2. sz. épületében
aKisréti Gyógyszállóért Alapít
vány irodájában. Minden nap 9
től 11-ig és délután kettőtől né
gyig. Pénteken csak délelőtt!

Minden felvilágosítást az irodá
ban megadunk!

Még egy fontos információ:
Aki 100.000,- Forintot, vagy e
felett jegyez, azok elsőbbségi

részvénytulajdonosok lesznek
és különleges jogok, kedvez
mények illetik meg őket.

Császár Ferenc

:Jfatár győző:

Másodszor esike[

Majá! 1"öftfne{miffiom {eresztjén csüggö{én
áe most - e{in.k:...ereszt a nagg ajöftfi {in

mefyne{éfe-súfya TOggÓ vd{{am6a Vdg
s centúrlO {or6dcsa szór: tovd66 tovd66

ma végtelenség mi mds{orfutamat
áejöftfTeverve 6dT - megjdTom utamat

Je:ruzsdfem áerü{megggötTetésemen
Kavicsra {oppanó {i:Vérző téráemen

áe !ennempéftfa !ennem éfő intefem:
afájeszüfnöm és megemefintenem

f(p/áu {eresztemet KJ vélem 6iIfegett
60gámyi em6ervá{{amon s viszem fegott

tűTnÖm hofott vonom - s {eresztem effrafaá

feRppjene{ - s hogg vélemggaÚízl(pájana{

áe ő - 6űnö{ért o/á{tság:.én - efvétetem
s ezért az ütfegneR.. is üávözfégg !egyen

Majá! :!öftfne{mif[iom {eresztjén csüggö{én
áe most - e{ín{ereszt a nagg ajöftfi {in.

o (A vers most jelenik meg nyomtatásban.)

Iványi Mária:

Alszik a falu

feliött a vén hold a nyári égre,
Benéz ragyogva minden ablako e

Ezüst sugára pihen remegve
Anapsütötte fáradt arcokon

Fürtösvirágú akácfa ágán
Kaszák pengéién megcsillan a fény"
Tömött kalás%Ú kévék súlyától
Roskad a szérün egy rakott szekére

Ablak párkányán, cserépedényben
Tarkán virít a sokszínü virág:
Piros pipacs, meg kék búzaszekfi
Harangvirág, meg lila szarkalábG

Akerti fákon sárgul az alma,
Abódiszilva hamvasan ragyog.
Parányi vályú tükrös vizében
Megmártóznak a fénylő csillagok.

Tücsök zenél a selyem mezőkön,

Kutyák ugatnak, mégis nagy a «se e

Alszik a falu, fáradtan mélyen,
Vigyázza álmát Urunk odafe to
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MINT A VíZCSEPPEK A KÖVET...
Beszélgetés Határ Győzőné Prágai Piroskával

Határ Győző Londonban élő Kossuth díjas író, mozófus,
városunk díszpolgára 1995. jÚDÍus ll-én hazalátogatott
Gyomaendrődre. A híres írót elkísérte felesége, Prágai Pi
roska is. Vele készült a beszélgetés.

- Határ Győzőné - Prágai Piroska. Melyik a hangsúlyosabb?
.- Egyfonnán hangsúlyos. A Határ Győzőné azért hangsúlyos,

mert tudom, mi lenne belőlem, ha nem a Győző felesége lennék.
Az életem meghatározója a Győző. A Prágai Piroska pedig azért
fontos, mert én is egy kis alkotó munkával hozzá tudok járulni II

kettönk munkájához. Prágai Piroska voltam , amikor festészetet
tanultam, és elkezdtem a Dési Huberkörbe járni. Akkor úgy
írtam alá a szénfestményeimet: Prágai Piroska. Ez én voltam.
Aztán amikor Határ Győzőné lettem, megváltoztak a dolgok.

.Prágai Piroska akármilyen kis dudás volt, két dudás, ugye egy
csárdában nem fér el. Eleinte tehát le kellett mondanom arról
hogy Prágai Piroska legyek. De áztán elkezdtem Győzöt alakí~
taní - persze, csak úgy, mint a vízcseppek a követ.

- Milyen munkahelyeken dolgoztál?
- Magyaror~zágon 1956 előtt, mielőtt Győzővel kimentünk

nyugatra, a MAV-nál voltam anyagkönyvelő. Akkor is, később

is, szerettem volna tanulni, de Győző nem vállalhatta, hogy az
élet kezdetén egy diák legyen a felesége. Úgyhogy pincérnek
mentem. A vendéglátóipar után hat évvel nyugaton is anyag
könyvelő lehettem. Majd egy nagyon híres porcelángyárban a
pénzügyi igazgatónak voltam az asszisztense. De sajnos, a japán
porcelán a piacon eredményesebb volt, a vállalatom feloszlott.
Azt hittem, vége a világnak, mert már az ötven felé közeledtem.
De akkor elkerilltem egy könyvviteli közösséghez. Sajnos, olyan
munkát, ami után nyugdíj van, csak kilenc évig végezhettem,
úgyhogy nem nagyon sok a nyugdíjam.

- Család?
- Magyarországon három öcsém van. Én tizenhét éves vol-

tam, amikor először féljhez mentem. 1944 decemberében össze
házasodtunk, 1945 novemberében megszületett a lányom, akí
most Luxemburgban él, egy nagyon kedves olasz bankár a félje,
két gyönyörű gyereke van. Ez az én első házass&gom nem tartott
sokáig. A Győzövel való házasságomból gyerekem nem szüle
tett.

- Sok éven keresztül a féljed munkásságát a magyar közös
ség nem ismerte. Majd hirtelen az egész ország felkapta Határ
Győző nevét. Hogy élte ezt meg a feleség?

- Nékem ez azt jelentette, hogy láttam, milyen- sokat jelent ez
Győzőnek. Ez volt az én boldogságom. Győző ugyanis a mai
napig Londonban nagyon el tud szerencsétlenedni., olyan a lelki
alkata. Minek is ír; senkit nem érdekel, semmi visszhangja
.nincs az írásainak - ilyeneket mond.

- Egy ilyen itthoni látogatás jelenti a feltöltődést?

- Igen. Győző Londonban nagyon sokat beszél a gyerekkorá-
ról, Gyomáról. Tudtam, hogy az neki nagy élmény lesz, ha ő ide
visszajön. Látszott az ír6-olvasó találkozón, hogy nagyon elérzé
kenyedett. Érezte a hallgatók felől sugárzó szeretetet. Ez most
sokkal inkább így volt, mint az első látogatásunkkor.

- Születt~k Hozzád írt Határ Győző versek?

- Igen, sok. Attól kezdve, hogy 1956 áprilisában meglátott a
szegedi vonaton és kiszemelt magának. Pár héten belül már jött
is a születésnapi ajándék: (1927 április 28-án születtem) egy
szürke táska, benne eZüst karkötő, akarkötőben összetekerve
egy versciklus.

- Hogy telnek a hétköznapjaitok Londonban?
- Szépen, békésen, munkásan. A hét hat napján mind a ket- .

ten otthon dolgozunk, - Győzö a maga szobájában, én az enyém
ben. Győző a kávéfelelős. A Határ-eszpresszó ma már híres, a
tévében is volt sokszor. Egy szép kis szobában van egy olasz
gépünk, karos káyéfőző. Ezen Győző Il-kor csinál egy káYét, s
behozza nekem. En nem zavarom őt. 12 óra után csinálunk egy
kis itókát. Ez Győző esetében egy meleg leves, én egy gyümölcs
levest iszom. Közben megmelegítem az ebédet, megebédelünk.
Ebéd után mindig elmegyünk hazulról. Testgyakorlás is ez, de
emberek~t is kell látni. Szépen elmegyünk egy olyan városrész
be, ahol már régen jártunk. ott keresünk egy szép épületet, egy
új kiállítást. Ha nagyon rossz az idő, akkor egyenesen a British
Múzeumba vesszük az irá..nyt. ott mindig van valami új. Ha
viszont jó az idő, akkor a Temze partra megyünk. Én nagyon
szeretem a természetet, Győző inkább a házakat szereti. Neki a
szép homlokzat az érdekes, az utca a látnivaló. Ö építőművész

is. A Műegyetemre járt, de járt a Zeneakadémiára is, Kodály
tanítvány volt. Szerzett zenét is. Kevés ilyen polihisztor van a
világon.

- Te min dolgozol dé előttönként?

- Fordítom Győző munkáit. Ö mindig magyarul ír, én fordí-
tom angolra, s úgy látszik, sikeresen, mert már volt olyan szín
darabja, amit előadtak Londonban. Úgyhogy most is Prágai
Piroska lettem... Tulajdonképpen már a fordítás előtt is az vol
tam, amikor elkezdtem verseit mondani a rendezvényeken. Győ
ző nagyon ne!!1 szereti,' ahogyan Magyarországon általában a
szinészek az O verseit mondják. Nem szereti, ha minden szó
után hosszú szünet van. A szép lírikus verset - azt mondja - úgy
kell előadni, mintegy Bach-zeneművet: szépen kell megszólal
tatni. A hosszú magánhangzókat hosszan, a dupla mássalhang
zókat duplán. Megcsengetni a szép magyar nyelvet. Mindig
nagyon aggódom, hogy jó-e a munkám, jól mondom-e a verse
ket. Győző olyan nagytudású ember, h gy ha valami okos dolog
kisikeredik belőlem, még negyven év után is csodálkozik rajta.
Szeretett, mindig is szecetett engem, de a megbecsülést csak
jóval később sikerült megszereznem.

- Határ Győző prózái között lehet valamit olvasni Rólad?
- Az én életrajzom dióhéjban benne van az Életút c. könyve

harmadik kötetének a végén - a függelék kezdete vagyok, ott
függök-lógok az életrajza végén. Pedig hát akárhogyan is vesz
szük, Győző most a 81. évében, - 42 éves volt, amikor összeke
rilltünk, - tehát idestova az élete felét velem töltötte. Ez nagyon
nagy dolog. Eleinte, ha voltak is súrlódások, az évek során úgy
összerázódtunk, mint egy kosár tojás. Összenőttünk. Nagyon
nagy baj volna, ha akármelyikünk menne el előbb. Nem tudju1c
az életet elképzelni a másik nélkül. Úgyhogy minden napot,
amit együtt tölthetünk, értékelünk. Megvagyunk - és ez nem kis
dolog.

Horno/mé Németh Eszter

. VÁROSUNK Gyomaendrőd - Megjelenik havonta. Kiadja: A KDNP Gyomaendrődi Szervezete
Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 15. - Szerkesztők: Császárné Gyuricza Éva,

Homokné Németh Eszter, Iványi Mária, Marsi Jánosné, Márton Gábor, Ungvölgyi János, Vaszkó Irén
Felelős Kiadó: Vaszkó András

MűVELŐDÉSIÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: BiP =-/1495/BÉ/1995.
Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 8111
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,~fíJ ho[vagy mag!Jaro/(
tünáöfc[ő csűCaga?

xl-voftá!vaCafia
orszcígunf( istápjaJ

Jfo[vag!} István IQrá!!J?
Tégeámagyar /(jvánP'

Mál'lon Gébor

hoz voll h08)' élele B kereszlény uralko

dók e,szményképét tükrözze. .

f\ nel9"'cnöt várme&,e élén álló ispá

nok a királytól szál'mllZÓ központi akarat

vé8f'Chajtói. éldolt eoct.bcn él nép védel

mezői voltak a földe,surak hatalmli8k.odá8ai

vBI szemben.

fiál lnud na&, .3zercldtel ~ 8ondc1ül

nevelle. inte1mei ma is fl böb 8ondosko

dás l'f1f)'08ó példái. Törvényeil a Uzparon
C301at c!lzelJeme halolta ál Ezek ma ji)

he1yt.állóak. Cellért püspökkel i8°zsá8°S.

böh uralkodóvá kivánta felkész(teni fiáL ti.
fiatalon. trBQikuséln eillunyt trónörökös

(VóöYíthale.l1an sebet pólo1hataUe.n vesz- .

Lu>é8el. soha nem enyhülö fájdalmat ho

zolt a brálym.

Bizonyára élimább úton foiytBlódoLt

volna népünk. hoz/Ínk sorsa. ha az 1038·bafl

meöhalt királyt felkészített Oa kövelle

volna.

ti. maf)'arsá8 szívébe zárta, az ef)'l1áz

szcntjei kÖ"L:é f08adta a nomád. pOBány_

elődeinkel B kercszL6nY8é&'e irányíló

kirá.lyt.-

Bár a fehérvál'i sírokat fi török feldúlta.

kifosztotta. kalandos úton ránk maradt B

Szent Jobb. mely hazánk órök sorsát jel

képezi.

Népünk évszázadok óta iméiba' f081aUa

Öl. a szcnleL az i8élZ8áBosl. a törvényho

Zól:

fJv[ag!ja1' hazán/0 tejó anya;
jfa([ licsércf ma; őt áafoU
.zengjen a tíiJwzu..<z áallama
:;-[o.zz,ciá; f:J. mináig pártfogoLt.

6 né/({:.á igaz feny t hozott;
hit fé.nyit alta át ne/(eá;
istenes tőrvimjt aLk;otott l

JlleLj; Üá'{)ŐSse,gfc elvezet.

(részlet)
X.özépkori hifLil1USZ a XIV. szi!zaclból,

Csardtcl Béla fordítása
az új magyar Népénelctnrból

Idt a vé8k::8~ hOlmlapítés., államalkotás

mc()Valásulására. A nemzdsé8i szervezd

ideje próbnidő volt B vé81c8es me80ldá

si8'
A pusztMzeri események uténi évek

sok 8onddol, bizonytlllnnslÍ!38a1.. vnjúdá&öul

teltek. CI. Iiol sikel'C.s. hol b111sorsos kahn

dozá~ok, po8énysá& a .szomszédokke.l és

mss elll'ópai népekkel velá knpc801at me8

tercml.ése sok veszéllyel és kemény elha

tározással állítottB .szembe népünk vezeto

it..
Cb.B fejedelem jó szándékú. de fele

más me801dáslii után sorsszerűen szüksé

flC<~ voll. Ist.ván 7,seninlis. haledó ('\,~ határa

y..utl néöYévli7,cdC3 uralkodása. rlázélsséöfl

nyt18ftthoz. koronájB B kercszténysé8hez

kötötte': ilII új államot. Bd'lÖ fOI'ron8ások
tdld v('$CI.«lyc~'; 8Or,~unknl. <I fiZt mé8

r-----------------------, külsó l.ánmdások is

fokozták (Koppány 997.
Gyula 1003. Ajtony

10'28. II. Konrád 1031).

István bölC8Cssé8c volL

BZ a fix. pont, melyen

jóra fordult minden.

Európa részévé lettünk.

Qendkivüli . SC8ítői

voll.ftk fl nftfl átalokitás
bun, többek között:

Gizclla kil'ályné. Csanád

vezér. &zent Cel1él'l és

l\sztl'ik püspökök. &zi

ö0rú. de iöazSl3/p3

törvényeit a vürme&,e

rcndszer útján lU&B

érvénYC3ileni. így fi

törzsi é1e!.lol·már)an

élőkböl ncmzdd és

orszáöot kovác.solL

Leöszi80I'Úbb önmo8á-
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Országos Elnöl<sége hogyan értékel
te a Horn I<ormány gazdasági és szoci
álpolitil<ai egy éves munl<áját. Az Elnök
ségünk nem a választási ígéreteket, - a
munkanélküliség mérséklése, a szociális

vall. Valójában a Kormány stabilizáini
akar, de a várható stagnáláson kívül
gazdaságpolitikájának egyetlen konkrét
adatokkal alátámasztott dolgot sikerült
elérnie az elmúlt 1 évben, az innáció
ugrásszerű megnövekedését. A kétszeri
nagy forint leértékelés, a vámpótlék
bevezetése, az energiaár emelé:se, az
ÁFA emelés mind-mind inflációt növel,
és mellékhatásaiban is káros. A Pénz
ügyminisztérium indoklása szerint is a
behozatal azért nött, mert a vért leérté
<elése, mia it előv'3;~ o Q~; :- !c.'~'" _~Q

1995. augusztus
Mielött az egészségügy néhány 1

éves eredmén.yére rátérnénk, ismét egy
gondolat erejéig idézern Hom Gyula
miniszterelnök urat, a hűvösvölgyi jUiliá
lison mondta ·i 994 júniusában:
"Disznós21g, ami ma az egészségügyben
van." Hát nézzü!<, mi van 1 évvel l<ésőb:J

az egészségügy!:-en? Megállt az egész
ségügyi reform, ágycsökkentő progra
mot hirdetett a Kormány, 1800 fővel

bővíteni akarja a háziorvosi rendszert,
d az: ehhez szül,séges forrást ne~:íl jelöli
IT -o,g, a k9::?,:::Z:<:;·· és c,:<::;::1"DJ rit ili;:: IIjtt-

·ieszültségel< tompítása, antiinflációs
gazáaságpolitikai vonalvezetés, az állam
által érvényre juttatott szociális bizton
ság, társadalmi megállapodás - az el
hangzott és leirt programokat kérle
számon, hiszen ezeknek politikai jellegét
mindenki ismeri, Tehát nem az ígérete
ket, hanem az 1994. júl. 8.-iki Kormány
program tervezetben leírtakat hasonlít
juk a megvalósított gazdaság és szoci
illpolitHcához. J-\z ellelt évet 2 időszakra

lehet véleményünk szerint osztani, a
Békesi és Bokros korszakra. Mindkét
l'ürszak közös jellemzője, hogy rövidtá
v::' vélt stab-lizációs intézkedésel<
i;l!ozoríl:ol:t~k minden hosszútávú
s~Glel{Vést.A két korszak különbőzil< is
ol ymástól, mégpedig abban, hogy a
[lekesi korszak rögtönzései kényszerű

f.;oli"ikai kompromisszumok eredménye
(ént jelentek meg, de mögöttü!< az ere
deti kormányprogram hosszútávú ígére
tei még ott lcisérteltek, míg a Bokros
korszak rögCöi1zései egy hisztérikus
hangulatban, sietve kialakított cselel'vé
sek. Csak a kőltségvetési hiány rövidtá-

Ú, és formális kiküszőbölésére irányuló
gazdaságpolitika ez.

Hiányzik az ipar, a mezögazdaság,
!~özép és ilcsszütávú stratégiai koncep
ciója, amely nélkül a privatizációt csak
T3szullehet végrehajtani.

Az 23 véleményünl<, ho y ~ Icor·
. :L.y 8 hÓir~i haboit/sz,
;:öV(~üez ik"11 és SO,~5zor visszavont
Gniéz 'i.:;; ése- soí~ 'élI kevesebb kári:
::~[ E:-(é~~{ a haz aságn&~(, és az or
szi.gr 3!~, mir.., az utóbbi i;. hón8pbém
:izo.ey le'll:Hf8("el é e'ye I(ereti; rög
Gs:zmé~:. E9V gazdaságpolitikái: olyan
bölcsessGgekre alapozni, mint amilye
nelc Bokros Lajos 25 pontjában vol'lal<
leírva, miszerint a rendszerváltást meg
előző 20 évbe l, majd a rendszerváltás
l~ .. " 5 évben is cl növekedés r.lindig
ÍlL(:;cési mérleg hiányt, az egyensúly
1·"iÍi~cJig stagné1iást jelentett, eilyhén szól
va felületes, és elharnarlcodoit döntésre

szintén ezen okból váltotta ki nagyobb
mértékben valutakeretét. Az infláció
miatt emelni kell a kamatszinteket, pedig
a költségvetési hiány igazi oka elsősor

ban éppen a magas !<amatszint (a pót
költségvetés índol<lása szerint 50 milliárd
forint többlet kiadás a magasabb kamat
miatt). A stabilizáció megteremtésér,e az
eddigi intézkedések hatástalannak mu
·tatkoznak, miközben a szociális szférá
ban bevezetett, és a lakosságot draszti
kusan érintő intézkedéseI< igazi költség
vetési megtakarítást nem hoznak, és az
inflációs hullám mellett óriási pangás·c
idéznek elő. A szociálpolitil<a legfonto
sabb jellelllzője, h gy nincs jövőképe.

Nem gondolkodik nemzetben, így a
családokat lehetetleníti el leginkább.

Az. alkotmánybírósági döntés szá
mos ponton felfüggesztette a
rászorultsági elvre helyezett családpoliti
kát GYES, GYED, családi és várandós
sági póUék (de ezeknek az ellátásoknalc
a folyamatos értékvesztése jelenleg is
tart, a felgyorsult infláció miatt). Ezen
kívül más terhel< is rakódnak a családok
ra, mint pid. a tandíj, a társadalombiz
tosítás Mal már nem fedezeit köl"tségelc
Sajnos, egyre kevesebb gyermek szüle
tik, fogy a nemzet! Ha erre a szomorú
tényre nem is figyelnek, azon csak el
kellene gondolkodni a számolni tudók
nak, hogy ha kevesebben leszünk, akkor
a jövőben egyre kevesebb lesz a járu
lél<fizetö!c s2tma, ki fogja a ma generá
cióját eltartani, az ércéktermelő munkáról
nem is beszélve. A nyugdíjak értékvesz
tése is folyamatos. Mindezel, eredmé
nye, a szegények szegényebbel<, cl

gazdagok gazdagabbak leszneI" Egyre
több a I,ukákban turkáló guberáló elTI
ber, a iwldus, és persze nő a bűncse

lekmények száma, romlik az emberel<
biztonságérzete, szélesedil, a prostitú
ció, a i'éljléktalanst:g. ÖnlcéntelenGl is
visszc;haliorn az í 2vvei ezelőt( 118te:1"1(;
többször elhangzó Horn Gy (a igére·8"t
"rendbe tesszük az országot".

sol< társadalombiztosítási hozzájárulás
lefaragásával a népegészségügyi követ
kezményekkel nem számolva, jelentös
terheket ral< felnőtt lakosságra, és a
szakmára. Fogorvosok, egészségügyi
dolgoz6k sokasága került egzisztenciális
bizonytalanságba. Lesz-e r(lLln:<ahe!~fCil;.

lesz -e fizetőképes kereslet a szolgálcéi
tásukra? A betegelcről nlÉ<r nem is szól
va, hiszen gyógyulási esélye!k csö:~:ceÍl

tek, az egészség megőrzés és él meg
előzés manapság már el sem hangzil(. A
Népjóléti Minisztérium a Pénzügyminisz
térium egyik főosztályávt: süllyedt.

Az. elmúlt évben úgy kormányozta::,
hogy közben társadalmi párbeszéd8t
nem folytatnak, semmibe veszik él

szakmai szerveze·tek vé!emé~'iyé"t, c:::é

alkotmányossági kérdések pedig rel SGiú

merülnek. A. nővekvő állal'íi2<cióss~i8

terheit él leginl<2bb rászofulól,ra 8k2i·j2;~

hárítani. p,z ofszág Ui"I. re;,doc'0i&i2
elleheteüenítí a gyerm8kec vállaló CS<::IÉ1

dokat, a pályakezdőket, az egyetemi, 8S
főiskolásokat, a betegeket, és a nyugdíj
előtt álló munk.::mél:,üiieket. Fclymmrto
san csökkenek a heiyi önkolTn2nyz2toi,
lehetőségei is. Sőt szirüe idea <1ncssó
[;:ezd válni az önkorrné';íiyzC1toi: s(IIY,::/8
vélsiga, zavar és zak!aeolcstg j811emL::
az okiatés! hálózatot, az áltaicSnosi'or
(áshiány a csőd rérnévcl fenYGfj2·t, és
nem születeít meg az önicorn.ányzCltok
ra vOllat!(OZÓ CSŐÜLŐiVér:y seiil. C"'i.,; ..;II~

z6.ciós tendenciák ((.LiL2t~~o~nal, &L ís~;,

önállóságot növelő váitoZ8sok heíyeú. F.
visszatanácsosftás lassú, de biztos jelei
ezek. Vagyont felélílck, hitelt VGs:.m;;:,
iel, hogy eleget tudjanak ·tenilitó;v(;i"í"yi
köielezeüségeii~nel(.

A l<:eresztényd<::mohéltCl [\Jéi)i)~:il ~::c

ors23g sors<Íéct érzeL j)oIWk&i f8k,:5cS0
ge -cudatáb,Oin tette meg é(t6:~8:02t, Zi
k ITntny i éves mUi11(~j81·6L

CS~l.s~5i·112 (~yu(C2~~ c\.·~·;

;r:;., ~(Di\jF; OrSZ&9cS élnökséD2 léiDjE,
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!Xir/urou/óRl,:"J
émr<usúm, '9 : 1923 augusztus 9-én Gyomán született

Arva Ji:1nos színész. A Színművészeti Akadémia elvégzése
után a Nemzeti Színház, 1954-59 között a Déryné színház,
1959-80 között a Madách Színház, 1980-tól nyugdíjazásáig
él Népszínház tagja volt. Jászai díjas.

megválasztották a szegedi UNIVERSITAS elnökévé is. Apja
Dinya Elek, anyja Dinya Ilona.

a.OUgU9ZtUS 14· : 1944 augusztus 14-én Endrődön szüle
tett Németh Lajos nemzetközi FIFA játékvezető. Az 1986
os mexikói labdarugó világbajnokságon a legtöbbet foglal
koztatott játékvezető volt. Jelenleg a Megyei Testnevelési
Sporthivatalban dolgozik Békéscsabán. Apja Németh Já
nos, anyja Rácz Mónika.

2y.g'i.'.Sztns 13 ': 1949. augusztus l3-án Endrődön szü
letett Dinya László egyetemi docens, kandidátus, tud. fő

igazgató helyettes. 1994-ben a Magyar Főiskolai Szövetség
elnökévé választották, 1955-OOn az EURASHE Európai
Főiskolai Szövetség tagja lett, és még ugyanabban az évben

illugusa;iUls 23 : 1948 augusztus 23-án Endrődön szüle
tett Endrődi Szabó Ernő költő, Íljságíró, kritikus. Először
népművelő könyvtáros volt, majd a Fővárosi Művelődési

Ház munkatársa. Versei megjelentek : Jelenlét, Peremvidé
ken, Új Auróra, Stádium, Jászkunság c. folyóiratokban.
Önálló kötetei: Lelet, Kinyitom az időt. Apja: Szabó Ernő,

anyja Tímár Adél.

Márton Gábor

'1I'imár RiIácé:
.,.és a Berettyó folyik tovább...

c. l"egényeo
Ks!'pha~ó az endi"ödi l:önyv

ti:d:n:~.~o

Június 25.-én bcfejeződött a Mcgyei
I. osztály Labdarúgó Bajnoksága. A
Barátság az előkelő 5. helyet szcrezte
meg. Ha kicsit összpontosítottabb lett
volna a játék, a dobogóra is esélyünk lett
volna. Nincs szégyenkemi valónk, mert
kezdettől az élbolyhoz tartoztunk.

A bajnok Tótkomlós lett, így bejutott
az lVlB.U-ba. A negyedik, Gyulavári,
egyetlen ponttal került elénk.

város közepén az Október 6 liJkótelep, az Csapatunk 30 bajnoki mérkőzé

Ipari Iskolil és az Egyházi Iskola által hatá- sen 12 győzelmet, II döntetlent és
rolt terülcien iJugllsztus 20.-iÍn reggel 9 7 vereséget tudhat magáénak. Gól
ó~átó~ éjfélig tartiJn,ak. Mind~~, szóraközni aránya: 40:35. 47 pontot szerzett.

.vagyot szeretettel var il rendezosep,. A nagy rivális a Gyoma FC a nyol-

GYOMAENDRŐDlEKÉS cadik helyen végzett. Teljesítménye:
'1'11" fo 71 k-TE"t1' Ep1T'rL~nr 30 128 10 55:48 44 ponttal.
':i7tnLrt .L u 1 ~.w.

VÁGYÓKr Az utolsó mérkőzés eredménye
Barátság-Nagyszénás 1: l.

J.. szoba hano§~ padlófűtéses Az új szezonban egyesületünk
;t§ahldi hál ella 'Óo második csapatot is szerepeltetni

G kíván a Megyei III. OszL:1.Iyban.
, yomaendrőd~ Deák u.30. Két értékes játékosunktól búcsú-

zunk: Polányi Zoltán·és Juhász
Zoltán befejezte a focit. Szép volt,
köszönjük, fIúk! Az új szezonra
jelentős erősítés történt: Halász,
Illyés, Janis, BélteId és Kocsis szc
mélyében. A fiataloknál Katona,
Csikós, Téglási az új szerzemény.
Sok sikert az új egyesületben!

És még egy fontos hír: Az új
szezonban már ENDRŐDI

BARÁTSÁG néven szerepel csapa
tunlc.

Köszönjük a játékosok és a veze
tők sikeres sorozatát. Külön köszö
net Kovács Lajos elnölmek. Gral1l
Iálunk!

"7
i:\~...0c§or "egyen.

i<'égész-tábor van a lcocsorhegyi
iskola udvarán. Budapestról nníé~

=é"t1 i>fata~df. hozzákezdtek a Knap
ház helyén tábori bázis, ITjú§ági
on 1011 létesítéséhez. Árkus Péter
régész vezetésével példamutató te
vékenység folyile A munka mellett
vízi túra, strandolás, keréIcpártúra
jelenti a· szórakozást, az ismeretter
jesztést.

Büszkén mondom, ilyen fiatalok
IS Yéll1nak! -jersze, él vezetés is dicsé
rcLes.

Lapunk lcés6bbi számában a tá
bor vezet6je részletes ismeltetést ad
a táborróLÉrdelclődéssel várjuic.

A Vcírosí Míívelődési J(özpont munkiJ
liÍi'sili értesítik (jyort1ilendrőd liJkosságjt,
hogy II Szem' is/viÍj] napi ünJJepségek a

:Z~'i:eg~tjük tngtársuinl{at és
~~'~ü~::ie:a~cit~ &-~['~ érde:k.eU, iI]ogy k1~~

gYC~:á~ly(Yg SZí,";Yilt István m~[)i i~H

;l·e~js·fgihJ1kct ez évben is megtrtrt
jQ.J!R~, P.togn"amunk: 9,30 órakOk~ a
szcg;~~ mi maj(;rre~[ek vonulnak a
DC~;tS2Ög v~' dégiőtő, a temp
~om )~:Z ég ott egy rővúd müsm"t
m:~mi -;:, lű órakoT suntmise az
dH:2ii"ődil temrJimnba .~~ II óraliOJ' ~
t .., t' , -II "f"" rTl' -. ". -dli'>;,;:-YHe l\l.f.H"ve~oűes~ .!tJJ.lliluan rovu

II .\ 'T"'I ,;, .. , t" l
mm)[y~., fi" .!oc agsag es a megiHvo {a i

f<3szérc ~mó fGg~Hhis. Ünnepi be
s:i~f{~é"i mi(m CS~gZánié Gyuricza
TI>/}~l? ~1 iWl<;JP Országos Einöl(sé-
-:-(IÍl.-~(.:\(" .'."" r-üo,
~> _.L ~-'- <'''~bf«'
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!

D0l1birdos, 1995, július 8. kegyeletét
Er.1lék:::zé -re gyűlt össze a közs:ég hette kL

népe: és il. meghívott k. Szép hagyo- Öt éve egyre több
mány ma már, hogy július második világhábonís emlékművet

szombatjá a II, világháború áldozata- áUítanak szerte az orszáQ-
ira emlékez e (. A községházától ban. Néma kövek, kopj~-
gyalogosan indultunk el a ter;;etó11Őz, fák, keresztek, márvány
ahol az emlékmű áll, 10 órakor elkez- obeliszkek, tört oszlopok.
dődött az ünnepség, amelyet Nádházi Emlékművek! Az utókor
László jegyző úr nyitott meg, majd emlékezései. Emlékezése
sorra I övetkeztek az ünnepi beszédek. a múltnak, tudáSti il tör
El~őnek Tóth Sándor országgyűlési ténteknek, jelzései annak
képviselő beszél, majd Őt követték is - mikor váJtunk honta
sorea Szilágyi Menyhért il Megyegyű- lanná a történelemben, a
lés tárá_sn ka, J<aracs Istvánné a lélek mezőin, amelyek
Munkáspárt KB elnökségi tagja, és nek fájdalommal övezett
DL l.atorcai Ján s országgyűlési kép- tövises útjait önvéreink
viselő a I<DNP Országos Választmá- hez tartozó holtestek
nyának elnöke. Őt idézzük, aki egy bontják. Ne~yven éVig
régi - talán r:ír elfeledett-· katona ki gondolhatott erre?
daUd kezdte ij j' epi megemlékezését: Negyven évig ki mert
JVem lesz egy tenyérnyi zöld sem volna a kegye/etnek em-
püszta. sÍromon lékművet állítani? Mi
elesett katonák teste lesz a vánkosom, valamennyien _ a bűnös nemzet _ badsági'a, ner,-aeWnk százado5
ahová fognak fenni csak lehajtott fejjel, lesütött szemmel harcaira. Az áldozat mindent áthllt,
sÍromra nem boru!'senki járhattunk, még legbensőnkben is életet és történelmet, gondolatot éb-
senki aki él! csak lopva, félve emlékezhettlink. reszt, megállásra késztet, il

Tavasz sem fakasz! rám zöldet Ami volt, annak más távlutot ad cl katonahalott megbékélésre, kézfogásra
szétfújja rólam a földet halál. A halál átértékeli az éle~et, az int Figyelmeztet feladatunkra: küz-
messz~ majd a széll" emlékezés a halált. Iszonyú, de d~~1i,.. erőnk szerint a legn:mesbekérC

_ szol a ka~o~anóta, a honi földön, mégis megnyugtató mondatok, mert e/ottunk egy nemzet sorsa aU.

~~::~ ',~~~i ~~~~JI~~~l~*i~l r~::f~;:~;:;~~
jeLalatt, vagy je/tden sírjaiban nyug- felcsHlantju a reményt, az áldozatból iinboiygó, (k

vó áldozatairóL e~wszer virág fal<ad, a visszatekintés határozott fények, intő jelek: Élők,
"Életteli egészséges emberek, akik idején az emlékezésnél felragyog a nem feledjétek, a hősöke( el ne felal

él hazával az a.jkukon, a hazáért a sziválvány. De minden emlékezésben jétek, il hazáért tenni mindi R kész~k
lelkükben, máig nem tisztázott céh· felragyog? Tudunk-e iguzán emlékez- legyetek! Békében éljeteld '->

kért távoztak a halálba, s a szörnyű nil Feketébe öltözött idős asszonyok 1\ mai napon értük is Íilládkozl/j·jk
véráldozatuk éve/dg még az emlékezés virággal az emlékművek előtt ma is az emlékezés úrnapi rózsaszinna az ő
. .,.. keserű, fájó szorí- porukra is hult a harang érlük is szóL

tást éreznek a tor- Adj Uram örök nyugodalrnui nddk, s
kukban, hideg add meg nekünk, az élőknek ilZ i.ílc!o
késszúrást il szí- zat megértését, s add meg nekünk ü

vükben. megbocsátó szeretetet
Emlékművek il f\z ünnepi beszédek e!hangzi.Ís2

hősöknek, emlék- utiln a helybeli álti1!ános iskold nö
művek az emléke- vendékei taitotiak ünnepi műsor! <.lZ

zdnek, emlékmü- egybegy(ílleknek. f\ megemlékezést c..
vek az élőknek. koszorúziÍs zárta le. '/5 sZ2iVezd -

Igen emíék~ közöttük a KDNP OrszéÍgcs ~s Békés
művek az élők- Megyei Einöksége- !toztü. el él kegye
nek! Élők! f\Je let koszon.m, s szi.Ímü$(Lil, & Lkosul<
fetedjeteld AJ. köz (H is viriigoki<ül borii:oii:6k ,n (:,i"!-

áldozatok ern- iékmü tüljJélzatát.
lékművénéi gon-
doljatok a sza-
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Köszönjük az adományokat és a seg-ítség-et az
alábbiaknak:

Telveinlc szelint iskola szentelő (avató) ün
nepség jövőre lenne a millecentenáliumi városi
ünnepség részeként. Az idén szeptemberben
csak egy egyszerű évnyitót tartun.k.

.Az emléktáblát is jövőre avatjuk fel és füg
gesztjük ki, mert még addig lesznek nevek, me
lyeket rá l\:ell írnunk.

JfJtz i$!JJ@ffti!i@!l
Iskolánk építése a befejezésez közeledik. Mire e lap a kedves Olva

só kezébe kerül, addigra már e v.;zdődik a belső átadás.
Még mOndig {érnénl<. (reméljük, hogy máí' Hem

§ol<áig kell) segítséget.
Ahhoz, hogy működési engedélyt Impjon au

gusztus folyamán az iskola, kell járda, és kelités
is.

250 méter kerítést kell építenünk, ami igen
sokba kerul, és erre már nincs erőfonás. Egy
métey 3200 Ft-ba kerüL Jó lenne, ha mindany
nyian vállalnánk, hogy néhány métert jelképe
sen megvásárolunk.

Né .álilY ·innep augusztus folyamán~_

augusztus 14. Szent Maximilian Kolbe pap, aki
Auschwitzban önként vállalta a halált egy rab
társa helyeit

auguszLllS 15. Nagyboldogasszony
augusztus 20. Szent István király

ifJJ8TJify@[QJO Uu@)Ú gweV'§@ . j! aJZ

@r/'[}@ű©~Jff ff=!j@ íffj@ c n~~ r'1([j)DOI,",fjJj~

{,11'9: VAl.· :Ál ir1iJftY.'illj Fhí%) .
;J,GtJ ti:J '.!l IWIJ U!JI.WC9J f

K(hné~:Er. továb aíl cse:tepes vi.:ilgokaL E1
ZOYil.yárCl töíMJ li8-

19lJ.5. június 30-,án jóté- lyen vannak 4J)!Y~:ru

konysági hangverseny volt <ill. nagy vld~~~~r.

tcmplomunkban. _ G!7!;;":nyr'í"'ü'~~mJliD (filodenm-on, pálmg"
Ígéretesen szép zenei öl ''::;(;, 9 F.· leandel·, 9tb.) :!1il.1.e-

műsornak voltunk a '18.-0- § , r
f'~ rr.J:J~77 I:. luek ma:ll'mfmyos,li 3%Oa a szombat ti . '(üulLL o OY

estén. Az ciőadók neve voll a ~, "hi:E!őté:~h" $l :Q-
gélrancia arrél, hogy európai , B'iYMQ1JQ~ f:' Irást. I{el<J!'1é:iii:Rr.
sZÍ11VOl1<llú előildúsban lesz ~~ hosszú, lelógó vil'ú-
részünk. Orgonán dr. .~ "'okat lis ~Z ls1wli2.

~~~~~~~....!.,;J &Bottkáné Égető Mária ját- -';"';";'" .. -. .... ..... é:'. ,..' t, - .', '-,.. ~ .. ' _'o ..•.' l aulájába
szotl, és kiséi1e Frankó Tün- (agzpay~gu§z, futó iilodemHii'on, s"ú:b.)
ele operaénekes énekét, valamint Nagy Ferenc hegedűjátékát.

Az org0l1<i kOllstrukciója rL1eghatározta a művek összeállítá
sát. Ugy, 01<iSZOS hangzása miatt a bamkkosabb tónusú mű

lcei"Lllhetclt előtérbe.

Égelő Mária orgonaművész nyitó prac1udiumja (előjátéka)

erőlcljesen prezentálta a művész és az orgona Összililngját. A
következő két műsorszám Nagy Ferenc :,cgedűjMéka voli, orgo
naldséreltel. (Édesanyja révén - aki endrődi sZiílelésű, - így ő is
"hazajött" ez ünnepi alkalomra.) Líraian szép volt a Pergolesi
hegedűverseny-sz{llu, míg az Improtu a virluozi!ást helyezte
előtérbe. Nagy Ferenc most végezte Békéscsabiln a Zenei S7.alc
középiskolai tanulmányait, de máris előlegezhelő sZ<1mára a
"müvész" jelző. A küvetkező műsorszám előadója Frankó Tünde
opera énekes, a Mágy3r Állami Operaház magánénekese volt.
Több szerepében látva - a televízió jóvolt<íból - múi nagyon
várll'!1<, hogy élőben halljuk, és gyönyörködhessünk csodálatosan
szép és drámaian erős szoprán hangjában. Törékeny alkatú nőt

és hatalmas hang1erjedclemmel rendelkező művészt ismerhet
[üllk meg. Itt kell megi<öszönni a Polgánnester Úr fáradozását a
szei'vezésben. Jlüvc! Frankó Tünde a leánya.

Al. elöaCiott művek címének felsorolása nem szükséges, mert
amit IwIlho.ltunk, ilZ összességében volt teljes il pianó-tól a forte
fortissimo-ig.

iviiiiden előadott énckszáll10t a publikum vastapssal jutalma
LOU. (-IMa és köszönel a közreműköctőknek az emlékezetesen
szép estéért. A jótékonysági hangversenyen kb. 250-en voJlak
jelen és a bevétel 45.500,-- Ft volt Tervein ( szeriI1t hűtőszek

rényt veszünk érle az iskola konyhájára.

Tóth Mihály
kúnto,"

Iskolaköryvtár részére most is kaptunk könyvadorná
nyokat, húlúsan I<öszönjúl<.

Iványi Uszló
plébJllGS
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ötvös iparmffv:sz.eld:el együtt Iámpáht,
díszüvegeket, ragasztott tükörfal.ab1 és
más művészeti üvegmunkákat készített az
Átrium Hyau, Béke és Siófoki Európa
szállóban.

Viktória asszony megmutatta az el
múlt 4 év "teIlDését," festményeit. 91-ben
láuam utoljára képeit és szőtteseit a Pa
taki Művelődési házban rendezett kiállí
táson, amelyet Csévy Lajos szobrászmű

vész és Tímár Mált i ro nyitottak meg.
Vik.1:ória képeit Ci~'\) Lajos és Buna
Konstantin festőművész zsűrizte.

Vibória képeiről a KörösöJ,;: változatos
szépsége, a Fazekas-zug. aKisszabó ruz
fás zeg-zugai. Csudaballa túzokjai, az
endrődi templomunk, a Selyem és Sugár
utcai családi fészel.:: láthatók, még sorol
hatnám hosszan az ismerős házakat, tája
kat, virágcsendéleteket. Ezt látni kell!
Szín- és érzelemgazdagság árad képeiről,

és szőueseiről. Ké: hova diplomás mű

vész, 5 unokájából ,,;gyetlen leány a
napokban tett felvéte il vizsgát a Képző

művészeti Főiskolára. Így száll anyáról 
lányára az Istenáldotta tehetség.

Szép délutánt töltöttem a budai házban
élő 3 generációs család körében, ahol
sugárzott a béke és a nyugalom, ahol
nemcsak gondolnak a szülői földre. ha
nem azon dolgoznak, hogy felújítsák az
endrődi Sugár utcai házukat, mszen mind
nyájan srivesen jönnek haza a Körös
partjára. Érdemes a fáradhatatlan nagy
apának és nagymamának az unokákért
dolgozni, de saját örömüket is megtalálják
otthon, Endrődön.

Császárné Gyuricza Éva

vÁ

dott a kemény munka. Lajos élete leg
szebb munkájaként emlegeti a Ferihegyi
gyorsforgalmi út áivágási munkáit. és a
Gellért-hegy gyollliában épült 2 nagy
ivóvíztárolÓ(. Újításait és szorgalmát
bronz. ezüst és arany Icitüntetések fémjel
zik. Párás .szemmel emlékezik vissza
édesapja temetéséce, és az ezt követő

családi eseményekre, amikor a Sugár
utcai házban végképp elmúlt a gyermek
kori és ifjúkori emlékekkel együtt sok
minden...

A mindig fáradhatallan Viktória asz
szony segít az emlékek között tovább
kutatni. újabb fényképek kerülnek elő.

Két szép gyermeklány elsőáldozói. majd
menyasszonyi képeik jelzik az idő múlá
sát. A gyermekcl: felnőttek, al.::ik
Endrődön születtek, de már a fővárosban

nevelkedlek fel. Ök is mind a ketten Isten
áldotta tehetségek. Az Iparművészeti

Gimnáziumban érettségiztek. Mária 3
gyermekére és férjére a legbüszkébb, őket
tartja életében a legfontosabbaknak, "ők

az én sikereim" - mondja. De a lényéből

szinte árad a művészehe oly jellemző

tiszta sugár. Belső építész, jelenleg a
Magyar Albtó MűvészekOrszágos Egye
sületében iparművész titkár. Korábban
tervező irodában, majd az Iparművészeti

Vállalat.oál dolgoz.ott. Több pályamű

nyertese. Srivesen említi munkái között
az Ajkai Üvcg.,oyár bemutatótermét. a
rajkai vendégházat...

Kati üvegterve7--ő iparmúvész és egy 4
éves fiú ikerpár boldog, de elfoglalt édes
anyja. Első munkája a I-lilton Szálló bár
jának díszüveg bejárati ajtaja volt. Később

el ~ek•
Apár61 fiára,

Anyár6IIányára...

Az Alfóld szülöttei. a Körös partjáról
valók, de több évtizede fővárosi lakosok.
Jó endrődi szívük vissza-vissza húzza a
család apraját-nagyját. hál Istennek mé
lyek a gyökerek...

A Kiszely család otthonáb61 csodála
tos a panoráma: A budai hegyoldalból
látható a főváros. Igen, róluk lesz szó, a
IGszely családról, ahol itt él együtt. de
mégis külön 3 generáció. A beszélgetés
során előkerül sok-sok múltat idéző fény
kép, családi írat, emlék, amelyekből egy
egy másolat különös ritkaságnak számít.
Meglúvó levél, 1767-ben íródott. Ezzel a
levéllel költözött Endrődre Kis Kováts
VLlctória őse családjával, Szuhakállóról. A
község akkori bírája, mint kovács mestert
lúvta meg a község szolgálatára. Földbir
tokot, házat, kovácsműhelyt biztosítottak
számára. A mesterség apáról fiúra szállt...
"apám és legidősebb bátyám is kovács
mester volt" emlékezik, egy pillanatra
távolba révedő szemmel Viktória asszony.
aki 1947-ben lett Kiszely Lajos felesége.

Lajos most szólal meg, és elmondja,
bogy a Napkeleti utca 3-ban szük..tett,
Mikulás napján. Sajnos alig 3 évesen
Margit nővérével együtt árván maradtak,
édesanyjuk Fülöp Veronika hirtelen meg
halt. A gyászév elteltével édesapjuk újra
megnősült és megkezdődött az ,,Édes"
néUdili életük, sok-sok bánattal...

A régi iratok között találtam meg La
jos leckekönyvét. mind a 6 osztályt kitűnő
eredménnyel végezte el. Srivesen időzött ,......---------------
a szemem a tanítók nevein. Dénes Izra,
áldott emlékű tanító ,úr, - aki még engem I .
is tanított, - megkereste Lajos apját és'
kérlelte. hogy taníttassa tovább, mert I

jófejű a gyerek. De sajnos, nem lehetett...
igy a kamaszéveket a katonai bevonulá- I
sig, 41-ig az ács-kőmííves édesapjával,'
tanyák, házak, gazdasági épületek, télen i
kemencék, száDok, szövőszékek építésé- .
vel, készítésével töltötte el. A munka.
mellett állandóan tanult, így sikerült
elvégeznie a 4 polgárit.

A háborúból. mint hadifogoly. malá
riásan érkezett haza. Ismét dolgozott és
tanult, a Békéscsabai Vásárhelyi Pál Híd
és Vizműépítési Technikumban. Gyulán.
Orosházán, Betettyóújfalun és Vésztőn

dolgozott. Szakmájában igen igényes
volt. és hamarosan irányító beosztásba
került.

A család 1960-ban. egy őszi napon,
Budapestre költözött, a két kis leány. '
Mária 9, Kati 7 éves volt. Itt is folytató- .~i--'=---_..........; ...;;...._....;:;. """'-.....;:::..:...~=__.=J
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Az Önl<onnányzatnak a helyi adóter
vezetek szeptember 11.-én közmeg
hallgatáson krvánja a lakossággal
megtárgyalni. Ezért olvasóinkkal ismer
tetni kívánjuk az adótörvény tervezet
leglényegesebb vonásait, valamint az
erről alkotott véleményünket.

Aki a magyar valóságot éli nap-mint
nap tapasztalhatja, hogy országszerte
szinte minden önkonnányzat tetten
érhető válsággal küzd. így lehet ez
városunkban is, hiszen a közzétett
helyi adó tervezetek szinte minden
adóztatható lehetőséget ki akarnak
aknázni, hogy bevételeiket növeljék.

Sajnálatos, de igaz, hogy az ön
konnányzatoknak a megnövekedett
feladataikhoz képest nemhogy nőne,

inkább csökken a költségvetésből

származó bevételi forrásuk, nem is
szólva a reál értékvesztésről. A pénz
ügyi és finanszírozási ellehetetlenülés
elkerülésére, így első lépésként a
bevételek növelése kínálkozik, mint
lehetőség. Erről szól városunk adó
emelési tervezete is. Mielőtt ennek
véleményezésére rátérünk, néhány
gondolatot el szeretnénk mondani,
nem mintha ezek újak lennének, ha
nem mert szorosan a tárgyhoz kapcso
lódnak.

Jó lett volna olvasni néhány szám
szerű adatot arról, hogy hogyan is
gazdálkodik az önkormányzat a rábí
zott vagyonnal, mart a gazdálkodás 's
lehet bevételi forrás, ha jól csinálják.
Az adófizetők joggal szeretnék tudni
,hogy az általuk befizetett és a költ
ségvetésből kapott pénzeket mire
fordítják? Vagy azt is jó lett volna ol
vasni, még az adómódosftási terveze
tek előtt, hogy ha a tervezet életbe
lép, akkor az mennyi bevételi többletet
jelent, és egyátalán mire elég?

Más újságokból olvashatjuk, hogy
az önkormányzatok anyagi függősége

nő, mert hitel felvételre, vagyonfeIélés
re vannak kárhoztatva azért, hogy a
törvény szabta kötelezettségeiknek
eleget tuc~anak tenni. Az összeomló
ban lévő crmzett és céltámogatási
rendszer, vagy a kormány be nem vál
tott ígérete vajon hogyan érintik város
unk gazdálkodását? A gazdálkodás
kiszámithatóságának csökkenése

"Adó volt, adó van? adó le

hogyan jelentkezik városunk költségve
tésében? Ezeknek a kérdéseknek
megválaszolására jó alkalom lesz a
szept. l1.-H~i közmeghallgatás, és úgy
véljük, hogy az adóemelési elképzelé
sek valóra váltásáhol elengedhetetle
nek.

Most pedig lássunl~ néhány adó
nemet, a fizetendő adót, hogyolvasó·
ink jobban megérthessék a változáso
kat. A tervezett helyi adónemek:

Építményadó: Gazdasági épület,
műhely, üzlet, raktár, pince, üdülő,

vagyis a nem lakás céljára olgáló
épületek után fizetendő adó, ha a
belmagasság legalább 1.9 m. Az adó
mértéke 30 m2-ig 100 Ft/m, 31-45 m2

_

ig 120 ft/ni, 45 m2 felett 150 Ftjm2
•

Nem ketl építmény ót fizetni az állat
és növénytermeszt:é5 céQára használt
épületek után. Ha a magánszemély
beruházást hajt végre, bizonyos meg
kötésekkel levonható az az összeg,
amit elosztó és vezetél<rendszerek,
belvíz, csapadék, szennyvíz, villamos
energia, gáz, telefon, út, járda építésé
re forditott.

Telekadó: Amelyet b Iterületen be
nem épített föld után kell fizetni. Az
adó mértéke beépítetlen lakótelek
esetében a teljes közművesités ese
tén 10 Ft/m2

• Részlegesen közművesí
tett terület esetében 7 Ft/m2

• Közmű
nélküli terület adója 5 Ftjm2

• Beépitet
len üdülőteleI< egységesen 25 Ft/m2

.

Egyéb beIteru leti telek esetén 1.5
Ft/m2

• Jogi személy 20 Ft/m2 adót
fizet.

M~~áils oméiyek kOlmmunálii ó-
ja: ez a hámdót Rzetni kell a lakás,
éprtmény, tárSasház, ikerház tulajdo
nosának, vagy nem magán személy
tulajdonában lév6 lakás bérl6jének,
illetve vagyonérték jog jogosul1jának.
Ha a magánszemély által végrehajtott
beruházás (közmű, víz, telefon stb.)
összege több mint az éves házadó,
akkor az négy naptári éven ét levonha
t6 az adóból. Az adó mértékére a ja
vaslat 4 változatot is ismertet, melyIk
bői most egyet közlünk: 60 m2 alatt
1,200 Ft/lakás, 61-120 m2-ig 1,800

"

Ft/lakás 120-150 m2-ig 2,400 Ft/lakás
150 m2 felett 3,000 H/lakás. A Fő út
teljes hossza mentén lévő lakások,
lakbérJetek egységesen 3,000 Ft adót
fizetnek. E szerint a változat szerint
ahol kukás szállitási lehetőség bizto
sítva van, a fizetendő adó mértéke
20%-kal emelt mértélc.:.,;c, javasolt. A
kel ,területen (tanyán) lévő házak a fenti
adó 50%-át fizetik. A pénzügyi bizott
ság épll:ési övezeti besorolás szerinti
adózást javasol, ami arc jelenti, hogy
az adó 1,200 Ft-tól 3,000 Ft/lakás
között alakulna. A javaslatban szereplő

4 változat lényegesen nem tér el egy
mástól. Ha az adózó szociális körül
ményei indokolják, akkor fizetési ha
lasztást, vagy részletfizetést kérhet.

Vállalkozók kommunális adója: Ezt
az adót azoknak kell fizetni, akiknek
az évi nettó árbevételük az SOO ezer
forintot nem haladják meg. Az adó
alapja a korrigált statisztikai állományi
létszám. Mértéke 2,000 Ft/fő/év. Az
évközi adóelőleget az adóév december
2o-tg a várható éves adó 90%-nak
megfelelő összegre ki kell egész(teni.
A magánszemély kérelmére az adó
mérsékelhető, vagy elengedhető,

amennyiben annak megfizetése a
megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Idegenforgalmi adó: Kereskedelmi
és fizető-vendéglátó szálláshelyeken
üdülőkben, hétvégi házakban, kempin
gekben, csónakházakban, horgászta
nyákon, illetve az üdülés céljára bérbe
adott vagy ingyenesen átadott helyisé
gekben egy vendégéjszakát meghala
dóan idegenforgalmi adó fizetendő,

annak a magánszemélynek, aki nem
állandó lakos. Az adó beszedésére
kótelezett a szállásadó. Adómentes
séget élvez, aki 18. életévét nem töl
tötte be, továbbá az, aki 70. életévét
betöltötte. Az adó mértéke külföldi
esetén 100 H/nap, belföldi esetében
50 Ft/nap. Az adó alapja a megkezdett
második és további vendégéjszakák
száma. Az idegenforgalmi adót a szál
lásadó akkor is köteles befizetni, ha
annak beszedését elmulasztotta. A
bejelentési kötelezettség pedig 15
napon belül áll fenn a jegyző felé.

Folytatás a 9. oldalon
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- ~Meg tudnád határozni az éves árbe
vételi forgalIlIatokat?

- Igen. Tavaly kb. 20-25-en voltun1e az
ipari tanulókkal együtt - mert tanulókat is
képezünk, - így megközelítőleg 40 milliós
árbevételt tudtun1e felmutatni. Az. ielén
már negyven embernek tudtl.wk munkát
adni és 70 millió Ft-nyi árbevételre
s7-ámítun1<. Ezen kívül nekem külön is
van egy saját vállalkozásom, ebben to
vábbi 5 embert foglalkoztatolc. Műanyag

nyílászárókat gyártun1e egy speciális né
rnet technológiával, a hozzá szü1cséges
gépcket is Németországból hoztam. Az
anyagot is onnan importáljuk, itt csa1e a
gyártás folyik, és az értékesítést végezzük.

panaszkodhatunk, nincsenek piaci gond
jaink.

- Milyen termékek gyártásával foglal
kazlak, hol trrlálkoz!1ntlll1k veliile, és JIIi
~ven márkanéven?

.- Nyílászárókat az ország bármelyik
részén BONITA márkanéven forgalmaz
zuk. Az értékesítés, piackutatás, kereske
delem, ez a Laci "asztala", de hála Isten
nek, teljes kapacitásunkat le is köti, an
nak ellenére, tOg'lj idén jelentős mérlék
ben létszámot is növcltünk.

- Rendkívül mutatósak és praktikusak
ezek az ajtók, ablakok. Eddig ilyet Své
dországban láttam, ahol köztudottan
magas a lakáskultúra és az esztétikai
szempontok mellett hangsúlyozottan
szerepet kapnak a célszerííség, könnyen
kezelhetőség, tartósság. Drágábbak ezek
a hagyományos nyílászáróknál?

- Igen, mintegy 25%-kal. De ennyivel
többet is "tudnak". Jobban szigetel, nem
vetemedik meg, nem kell festeni, ami
szil1tén nem elhanyagolható tényező a
mai festékárak mellett, és sorolhatnám
előnyeit. Egyszóval megtéri.il a többletki
adás. Ezeket csak megrendelésre gyárt
juk, nálunk ennek nem volt hagyománya,
így kezdetben soldeal több pénzt és ener
giát kellett áldozni hirdetésekre, reklám
ra. Szerencsére most már elmondhatom,
ho~l' folyamatosan tud dolgozni az 5
emberem is. Eddigi legnagyobb megren
ddésünk Budapesten a Kereszlény Iskola
testvérek Egyházi Iskolája volt. Most

- dolgozunk a SIKÉR GMK-nak, az új
gyomai gyógyszertárnak itt helyben,
Békéscsabára aDagallatos Gyermekekért
Alapítvány részére egy épülő pihenőház

műanyag ::yílásí'-<1róit is náiunk rendelték
meg. Az összes asztalos nmnkát pedig a
helyi Egyházi Iskola a BONITAKft-nél
rendel te meg.

- igen. tudom. hogy elég sok kedvez
ményt adtok tekintettel a jótékonysági
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- Ez így is van. Szerencsére nem is

Amikor az osztrák cég is átjött kis ha
zán1<ba, riválist, versenytársat teremtve
ezzel saját érdekeltségén belül,
ugyanazokkal az áruféleségekkcl, ruekor
beteIt a pohár, beadtam felmondásomat.
Ez 92 novemberében volt, e végül csak
93 februárjában tudtam megválni a cég
től, és az év augusztusában létrehoztuk
Buti Lacival - akinek akkor lár mcgvolt
a Tüzép telepe - a BONlTA Kft-t, mely
nek neve is a két család gyermekeinek
keresztnevéből adódott: Boglárka, Nikola
és Attila. Előbb csak az ENeI buszgará
zsát vettük meg, iu kezdtünk dolgozni, de
ezt elég hamar kinőttük. Így a Laci Tüzép
tele én építettünk egy fűrészüzemet, itt
pedig egy szerelő és egy felületkezelő

műhelyt. Így ez az üzem együtt teljesen
komplett, a rönkfától a késztermékig, sőt

annak értékesitéséig minden úgyszólván
"házon belül" történik.

- Ez nagyol? okos, jletképes ötlet volt,
hisz így ellentétóen az előző munkahe
lyeddel, ki tudtok iktatni jó í7éhány
"árrést" amik mind drágítanák termékei
teket

- Eddig, ho. Téged kerestelek, Dezső.

be keli val/anom, ez mindig valami jóté
konysági rendezvényre adott tombolatár
gyért történt. Az ENCIfelől" támadtam "
és fogalrnam sem volt, hogy ez az üzem
ilyen nagy! lvJióta vagy vállalkozó és mik
voltak az idáig vezető utad állomásai?

- Gimnáziumi érettségi után megsze
reztem a szakmunkás bizonyítványt, majd
eredményesen elvégeztem a Faipari
Technikumot, végül a Könnyűipari Főis

kola üzemszervezési tagozatát. 13 évig <li

Fa- és Építőipari Vállalatnál dolgoztam.
Kezdetben technikusként, aztán műveze

tőként, később főművezető lettem. Ezután
átmentem a Béke Tsz. melléküzemága
ként működő asztalos részlegbe, tulaj
donképpen ez volt a mostani Körös Bú
toripari Kft elődje. Az első évben 4- millié
forint árbevételt tudtun1e felmutatni, ami
kor eljöttem, a Körös Kft a LIGNO Kft
vel együttesen 200 millió Ft-ra tudta ezt
növelni.

.. Értékesítési területen nem tudtam
közös nevezőre jutni a német partnerrel,
aki mind hatékonyc:.lJb piackeresésre,
kereskedelemre ösztökélt bennünket,
figyelmen ldvül hagy"Ja, hogy tennékeink
nem aZ átlag magyar pénztárcájához
"szabottak", nem utolsó sorban azért,
melt volt egy osztrák cég is, és a készárut
később Németországba, majd Ausztriába,
végül értékesítésre ide visszaszállította.
Ez a fél Európán keresztüli utaztatás,
vámeljárások stb. nyilvánvalóan nem tette
olcsóbbá az amúgy is drága terméket.

- E szerint a Kft rendkívüli mértékben
fej ődött, és gondolom ebben személy
szeri/1t Neked is részed volt. il;fiért jöttél
el mégis?
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célra, Ctlllit ezúton is szeretnénk meg
köszönni mind a liIa.'!,am és iiúnd a sok
r' ._~ - - ...

Folytatás a 7. oldalról

He~yi ipariízési adó: Alanya a vál
lalkozó, mezőgazdasági termelést és
alllioz kapcsolódó szolgáltatást végző,

igazolványhoz nem kötött tevékenysé
get folytató magánszemély, jogi sze
mély és egyéb szervezet, amennyiben
az éves nettó árbevétele az 500 ezer
forintot meghaladja. Az adó a nettó
árbevétel 8 ezrelél<e. Alkalmi jelleggel
'folytatott iparűzési tevékenység esetén
az adóátalány összege napi 200 Ft.
Adómentességet kap, aki külterületen
baIU l<isl<ereskedelmi tevé l,enységet
folytat, a kezdő vállalkozó egy évig és
az ci vállall<ozó, aki szakmunkástanulót
foglalkoztat tanulónként 1,000 Ft ösz
szegb8n. A vállalkozának a helyi iparű

zési adó előleget a várható éves '!'ize
tendő adó 90%-nak rnegfelelő összeg
re d8cernber 20-ig l<í kell egészíteni.

r;.dÓG,ö 060t '(6i6VGií~~Ólí't ~~ell ';IZí:A
~.~~ ~ú~i'Cg~iS iS Hle"(ve sz~plenl:';e~' ::L5

kedves olvasónk nevében De ezt az egé
szeL nem keveseb~, min! lilás/éI év alatt

napjáig t{ésedelmi pótléh mentesen.
Az adóbevallást az adóéve'( l övetően
kell megí:enni. ( február 28 illetve
május 31) magánsze ély' 'ierhelő

és ténylegesen fizetett helyi ~cl - 20%
a - !·l.ivéve, ha költségként elszámol
ták - ói személyi jövedelemad -ból
levonhai:ó.

úgy gondoljuk, hogy az ismertetett
tervezet kimeríti az összes adóztatható
lehetőséget, így azokra összességül,
ben az a véleményűnl<, hogy ~Z

egyenlő, vagy ieg.=.lábí>ie igazságos
köztehe.viseiésl: meg sem célozzák!
Az ind uló vállalkozókat,
l<isnyugdijasol<at, valamint a lakásbér
lőket átlagon felül nehéz helyzetbe
hozha'~ák. Továbbá az épi'i:mény- 6»
telGka 'ó ese-c:ében a ilégyzetméi:el'
a apján m",gállapfi:oli adó eI1e-'j a
valós ,ki:ékllen jelEmi:itező igen lénye
gG" kü:önbséget<e", ·még az ese'i:<:m
~-;,éni:~ {OiJ(~e!~c~ós jGivaslatot{ &Já~:Jján

lelépíteni, nyereségesei7 teril/elni, ez IU!i.'!

csekélység. Atfunkában, energiában seil/,
és gondoLom a beruházás sem kis össze
get igényelt. Tudtatok-e valClil/ilyen ked
vezményes hitelt igénybe venni? Tervezi
tek-e kapacitásotok növelését?

- Munkahely-teremtő bemházási hitelt
és japán starti,::elt tudtunk felvenni. Az
utóbbi kb. 20%-os kamatú, valamive;
kedvezőbb il ncílunk ismeretes bitelfajták
nál. De hála Istenek, vagyonunldlOz ké
pest nincs sok adósságunlc. Kb. egyhavi
árbevételből rendezni tudnánk. Bőv;tést

egyenlőre léts7.ám növeléssel nem terve
zünk, esetleg új gépek beállításávai a
termelékenység növelésre gondolunk a
minőség megtartása mellett. Azt hiszem,
erre most szi.U<ségünlc is lesz, mert éppen
tegnap írtunk alá két szerződést is az
egyiket a Homoki és Fiai Kft-vel (ez egy
kijevi építkezés több mint ötmillió forin
tos rendelése), a fővárosban pedig a
Hévizi-úti lakópark összes nyílászáróil
rendelték meg kb. 30 millió Ft.-os érték
ben.

- Kedves Dezső, számomra nem
marad más hátra, mint hogy gratulál
jak, azt hiszem, nem minden vállalko
zó mondhatja el magáról manapság,
hogy nincs sok adóssága, és nincse
nek értékesítési gondjai. Köszönöm a
beszélgetést, és kívánom, hogy to
vábbra is ilyen sikeresek legyetekl

Marsi Jánosné
Fotó: Liziczai László

is. Véleményünk szerint nem lehet
figyelmen kívül hagyni, hogy sok a régi,
igen rossz állapotban lévő épület, nem
lehet egyenlőségjelet tenni egy 5 - 25
vagy 100 éves épület közé! il:. vállaUw
zól" kommunális adó tervezeténél a
lé"szám alapján számított adóalc p
csak erősíti az igen nagy mér~ékű

"feke'~e foglalkozat2ls'i:", helyeti:e az
árbevétel arányos vag;y ái:alánya lÓl
javasoljuk.

A magánszemélye!-t ~{ormmmális

adójánál a IV. sz. változa'i:, azaz éj

pénzügyi bizotiság javaslai:át tanjtök
el1ogedhatónak. (Építési övezete nkén
ti adót) Igazságosnak és jogosnak
tartjuk az új építésű háza!, utáni adó
r,lentesség eltörlését.

Mindezel,et a gondolatokat azért
ismerte'((ük olvasóinkkal, hogy időben

tájéi,ozódjanal, él 'telvezeit helyi adó
módosításoki'ól és ·fell<észi.'i1j8ne~( él

szeptember l1-iki közmegl,allgc;l2sra.



]995. augusztus

Szent Istválls Te áldott, első nagy király,
Tisztelet, dicsőség nevednek kijár.
Isten országává Te tetted hazánk,
Mária palástja nem borulna ránk

Nemzető:dzőnek,ha Te nem volnál,
Pogány gőg ha bermed békét nem talál.

lViáriás hitünkért áldott légy Nagyúri
Neked Isten Isten volt és nem hadúr.

Te békét akartál, áldott életet,
Erre áldoztad fel egész éléted.

Szent Jobbod tisztehú nem szűnünk sohal
Te nem voltál harcos, Isten ostora,

De voltál mvőnmv, kemény és igaz!
Szavad vqlt ítélet, s volt üdvös vigas~.

Istenhez térőnekvoltál gyámola,
Voltál szent hitünknek szent apostola.

Né~z le országunkra, s lásd! Ó jaj nelti41k!
Hányan megtagadják, édes Istenünk!

Kinek védelmezni, óvni kellene
Talcitn c$ak közönyből?Az vét ellene.
Nézz le országunkra jó Király munk!

lYuko! irgalomért földre borulunk,
Számláld hányan tudwl.k térdet hajtani,

Hányan tudWl.k !úttel imát mondani?
Megtépázott lelkünk irgalomra vár.

Ó, könyörögj érettfu1k István, nagy király!
Ó, könyörögj éltünk, s szent jobbod le~~n

Őrködő reményiirJ<, bajban védelem!
LVIária aItyánkhoz értiink esedezz,

Hajnalos ösvényen, kérünk Te vezess,
Fénylőn, hogy ragyogjon felkelő napunk,

Reménnyel megáldott, hasznos holnapunk!

Iványi lV".mia

Paszuly és életöröm
Amikor a tanyaudvarok áldott békéjében felmagasod

tak abetetézett asztagok, lomha cammogással megindul
tak a cséplőmasinák is. Kosárral akarjukon, mezítláb
ballagtak nyomában a félrészesek, és tarisznyával a vállu
\,on a részesek. Reménnyel eltelve, hogya súlyos kalá
szokból bőven ömlik majd a szem, és jut kenyér, elegen
dő, mindenki asztalára.

A munka mindig a hajnalok hajnalán kezdődött. Han
gos pöfögéssel ébresztett a traktor, a dob éhesen várta az
etetőt, aki elé ügyesen borogatta a kévéket a gyorskezű

\,évevágó. Kellett is igyekeznie, mert az asztagosok villái
ról ugyancsak szaporán röpködtek a kötéIbe csavart ké
vék.

A törekrázó ontotta a töreket, a szalmázó a szalmát,
no és persze mindkettő az elviselhetetlen port. A félré
szesek selyemharisnyából álarcot kötöttek az arcuk elé,
hogy meg ne íulladjanak a pokoltornácához hasonlatos,
iszonyatos töreklyukban. Bizony az nem volt leányálom.

A törek és szalmakazlak gyorsan növekedtek, a
"rudasok" és "harahordók" nagy, nagy bánatára. Mert.
minél meredekebb volt a "járó" annál nehezebb volt·
egyensúlyozni rajta a tetejesen megrakott "harával" és
"rudassal".

Délben az édesanyák és feleségek vászonabroszba
kötve a szilkében lötyögő leveskét, és a "másikat", ami
legtöbbször tökpaszuly volt, hiszen ahhoz lehetett hozzá

I jutni a legolcsóbban. .
A rövid ebédszünet után, ha lehet, még nehezebb volt

él. munkakezdés, mert a perzselő meleg fájdalmasan éget
te a verejtékben, porban fürdő testeket. A cséplés még az
aratásná! is nehezebb munka volt. Mégis, talán a leg
szebb. A zsákok gyorsan teltek pirosló búzamaggal, és
szinte érezni lehetett a friss kenyér illatát, amit nemsoká
ri=l sütnek majd belőle, ha lisztté őrölték.

Estefelé, mikor enyhült a nap heve, a félrészes lányok
teli zsákokra ültek kicsit megpihenni, és valami csodála
tos, Istenáldotta gyönyörűséggel, elpusztíthatatlan élet
örömmel áthatottan szárnyalt a dal, magasan az ég felé,
mintha csak hálaima lett volna az eltelt napért, a verejté
kes munka megszentelt csodájaként.

A nap talán legboldogabb eseménye volt, amikor az
ébredező csillagok pislákoló fényénél a lányok nagy vö
dör friss vízzel a kukoricásba igyekeztek, hogy lemossák
magukról a port, a fáradtságot. A részes férfiak
"fürdőszobája" az itató vályú volt.

Vacsora után aztán elvackolódtak a friss szalmában, és
szempillantás alatt szemükre röppent az álompillangó.

Álomtalan álmuk hajnalok-hajnaláig tartott, amikor
ismét hangos pöfögéssel ébresztett a traktor, lendült a

.lendkerék, él. dob éhesen váltO. az etetőt, aki elé ügyesen
borogatta a kévét a kévevágó.

Mindaddig míg csak asztag magasodott a tanyaudva
rok áldott békéjében.

Iványi Mária
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Vakáció
Nekem a nyár igazi örömet hozott.

Sokat játszom lent és fent, "fent" a la
kásban, ahol tervezgetek, rajzo!gatok
érdekes dolgokat és "lent" az utcán, ahol
társaimmal játszom. Ti felnőttek! Emlé
keztek-e még a fogóra, a hunyóral De mi
mindig új és új játékokat találunk ki
Persze amikor a strandra megyünk. az ám
az igazi szórakozás, mindig a vízben
vagyok, s csak akl<or jövök ki, amikor
már fázom. Bizony van, amikor a strau
don nagyon sokáig maradunk. Ilyenkor
anyu vesz egy hamburgert, vagy hot
dogot, vagy rostost, vagy jégkrémet.

Hát nekem így telik a nyári szünet.
Majtényi Máté
3. oszt. tanuló

'--;'""

\ 'S.

,., ..

Ke<IlVe6 Giácz Editke!
Sajnos dkkedet a június' eílámb<nlfl

nem tudtuk meg-jelel'ltenii, amiben
be67.ámoltál nskolai élményeidJf'öl, <1:2

elmúlt tanévröl. Ennek az volt a2 oka,
hogy a júniusn s:lámban nem jelent meg

az ifjús.-tgi Jrovalt. Bízunk abban, hog'y
iJrásaíddal máskoJr felke)(esed il szel'!:e"7Lo
Itosé-get, s reméljük, több 6ílkerrcl.

§z,e~'k'cs2tö~<ég

/

./ <... .
---~.' ./

.=..-:---.- ~~:.:..-..~ -_.-"
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holS)' tegyük meg ce.;; ma mé8 távolinak, talán
lehctcUconek liioö dolog c1ökészületcit.

Megtcl.tük.

Mo lJlC\~,\, ú(\r I ííl,;:" csak a di"lCÓK nyújtnnak
vál'osunkbsll IchcLösé8cl a szórokozósre. Ezért
kell nekünk új lchelő,'lé8ekct teremteni. Pro8
ramokst s7,crvc7.ni és tudotni II ftaLolokkfil: Von
mlÍs lehelöllé8 is. Itt vS8YlIok! Működünkl lJétre
jötLünk! Mindenki szúmáro. nyiLotl elS)'ik politi
kai fx\rlhoz sem tnrLozunk.

Ternw'ÁlzcL(,~'iCn ehhez rok pénz, idő. és
energia 07.ük"':~8cs. ~ajnos, még nem tili rCll
dclkczé~'iiillhc cf')/ kOl'lótlen ideig nyitva tortó
klub miiködé~')fhez sziikllég(,ÁI bcrendczé.3.
(])t'JLorok, mn8lló, vidco stb.) A Pol8lirm(,Áller
úr jóvolLóhól rcndclkezé<lünkre l::>ocsátanaK
ef';; hclyisép,cL, ohoJ tnlein c1kezdhetjük tevé
kcnysé8ünkd. Azt hill7.cm, oz Olvllsó é!'7.i és
lótjcl. rok mC8 iLt. o JnJeill". fl bi7.onyt.nJun.

QóébrcdLünk: nc n disco, oz nlkohol \c

IS)'cn (] fJn Lll Iok szórnkozdi'innnk ki)zpontjn,
hnncm <l kulLúnilL szörnKo:;'ós!

\ ,
J

7íÍllril' ,gara/Ctl
!! éva; ?J/WI. tanulóSzerkesztőség

Kedves Olvasó!
Nemes kezdeményezés indult el a fia

talok körében, melynek célja: a
gyomaendrődi fiatalok kultúrált szórako
?ásának elősegítése szervezeti keretek
között. Magulc köré kívánnak tömöríteni
n1Índen fiatalt, aki céljaikat elfogadja és
betöltötte már a 14. életévét. Nem kis
büszkeség szúmunkra, hogy e gondolat, e
kezdeményezés "Városunk" hasábjain.
indult el.

Köszönet a Polgármester úrnak, aki
helyiséget biztosított a ilataloicnak, ahol
majd igazi klubélct folyhat. Augusztus
l{özei>é~ől kísérleti jeUeggeR. majd szcll
tcmbe!' 4-tő foRyamatosan fog mű {öd
oi.

Fiatalok! Ez már a tietek, ahol nem
dísco lesz. hanem irodalmi teadélutánok,
filmek vetítése, játékok stb. Tehát végre
olyan heJy, allol lehet kc!lcmcsen és fóleg
nyugodtan szórakozni.

Kedves Olvasói Segítsük fiainkat, lc
ányainlcat, hogy céljaikat megvalósíthas
silk

tbredj mÓI' Alvó!
Ifjúsj8, LizenévG3Ck. 6zól'okoZlíö9 - Di~().

NOiJYOJl soKunkboJl ezek II s:;,ovok szorCk'Xlll
c8YlIJéÍshoz Koperolódvo kopnak értcimeL. A
Di~o jobb esetbeII u t;YlhöLlen. kllltúl'~IL

5zól'ukozüsL keré"~ flaLolok szórakozóhelyd
jelenthdné. De a .jobb C<?:el"-tcJ szemben
rulnoK n .,zomol'Ú Lények: e:;,ek pedig az flJkohol
és u ci8ordto .méÍrno1'ltó" hatciSél alatt álló
liotuJok .szól'okoztiso·'. Eme e1k<::SCf'ító Lények
ismeretében indult el llehány IcIkes, tetLre
kész közepiskolás és clS)'clcmists, és az őket

támogató és &::;8ítö [(~Inött e~)/ oIyen úLon,
amely - I'eményeink szerint- a 8Y0Inacndlödi
f1utoJs:ig kulLúl'álLabb. józanabb szórokozli,.;i
IchdőociJcihez vczcL.

Mo~L.'1.ni cdjnink első mCljfogolmozti,x! a
.Vól'O&l1nK" C(';j korcibbi &t,JIlHibnn Cyul'ic7.(l
CsnbéÍról közölt cikkbc:n voll olvasll'lLó. I~ cikk
njOlllÖIl kCI'niLc 11IC~, Ungv011S)'i ,htnos Ci'iob,it

C;S Q SGgíLőkész f!::lL,,jOK eIS)' kis csoporlját.
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GON DO LATO I,
(BERGElY ÁGNES lEGÚJABB I<ÖN~NÉri EZ

~~!~~~ ;~~~t~~~S::E~~~~~~~f~f~~:g;}JE:~~
- tárcanapló - sokszor értetlenséget váltott ki a szerkesztőségek-

AB OVO Kiadó Budapest, 1995. 177 p. ben, - ahol dolgozott. Ugyanúgy még önként vállctlt
Kedvenc, - Mérleg utcai- könyvesboltomban új "tolmács" szerepeiben is Japánban és Izraelben...

könyvek között bóklászván, örömmel fedeztem fel Mindezek sokkal részletesebben más műveiben is
Gergely Ágnes legújabb művét. Amikor belelapoz- feltűnnek, noha itt "új" színekben... jog, igényesség
tam, fokozódott az örömem - a cím utáni elsö lapon, és munl~aszeretet - s "erkölcsi törvény", mely be!ülíől

három név között, kinek l<öszönetet mond a igazgat, amely oly mély, - talán, "önkínzó" önvizsgá-
"bátorításért" Hornol<né Németh . '. 'F.""' latig is elvezérli: vajon "vétlen"
Eszter nevére bukkantam. Lokál- figyelmetlenségből nem va-
patriótai elfogultságból vettem gyok-e vétkes embertársam
meg a könyvet (nyugdíj mellett halálában? ..
nagyon meg kell nézni, mit meny- "Biblián nőtt ember vagyole
nyiért vesz meg az ember) - jog- A tízparancsolatot mindig hi-
gal véitem úgy, hogy falunkról tektől független, vagy függet-
(bocsánat városunkról) is szólhat leníthető erkölcsi vezérlésnek
cl mű néhány!apia, ha az írónő érzem. Szabálynak, mely
könyvtárunk vezetőjét, s könnyű időkben pallót vet a
"Városunk" c. Iap munkatársát szakadék fölött, átvezet szo-
nyomtatásban tiszteli meg köszö- rongásból szorongattatásba,
netével. más állapotot nem nagyon

Néhány lap? Nem, nem szá- ismerek" (63 p.).
moltam meg mennyi... Tudatosan nem adtam

Igen, lapok, oldalak is szólnak "tartalmi" ismertetést, csupán
a hajdanvolt gyermekkor színhe- jelzést a tartalomból is, - hogy
Iyéről, de még inkább szelleméről, az olvasás szándékát felkelt-
amely az egész könyvben jelen sem. Úgy vélem az azért illő

van. elárulnom, honnan a CíM.
Hogyan? Hogyan is ? Amikor Gergely Ágnes egy falusi témájú angol mű
Hat fejezetre osztva: fejezetenként négy:-négy magyarításával bíbelődött, szerkesztője megkérdője

iárcanovella idéz fel mozaikdarabkákat az írónő lezte az írónő "népi" szófordulatait, kifejezéseit. "a Te
életéből... Úgy szerkeszti egésszé a részleteket, mint szádból... ez nem hiteles" - hangzott az ítélet.
egy zeneművet, vagy verses eposzt... Térben, idő- "Nekünk kertünk volt... Kiskoromban még megvolt a
ben változik a kép, a hang: egy-egy korábbi későb- tehenünk". - magyarázkodott Ágnes. "Absztrakt t8
bire néz: egy-egy későbbi visszél az elmúltra, a már hén" - mosolyogta a lektornő (10 p.).
egyszer ábrázoltra... Az egészbőr átsejlil< egy míves- Gergely Ágnes úgy vélte, "közelebbről" meg kell
író EMBERARCA, aki mívességét, emberarcát ép- nÉ:zni azt a tehenet, "hogyan lesz belőle óhatatlanul
pen a mi falunkban alapozta... A falunkban, amely absztrakció" - és egy tartalmas, szép, nagyon
szülőfaluja, eszmélésében a nagyapai ház volt, aho- nagyon elgondolkoztató mű született.
vá vissza-vissza járt: ahol munkát, jogot tanult. Jogot Zárójelben jegyzem meg, noha nem zárójeles ér
- hogy "egyformán kezitcsókolommal köszöntünk tékelést jelent - az írónő felidézett emlékei között
jegyzőnek és kubikusnak..." (13 p.) munkát nagyapá- falunk büszkesége, Iványi Gergely tanár éppúgy
tól, aki évtizedekig' írta szótárát, hogy azután soha jelen van, mint sok jeles írónk - Csoóri, Illyés, Pi
senki se olvassa... (De ez már a hazai történelem Iinszky és mások és sok-sok jeles külföldi - hadd ne
csúf fintora volt: teszem én hozzá MKV). soroljam, - akit érdekel ,úgyis elolvassa aO művet.

A jog, s a munka becsülése, s az igényesség, M. Kondor Viktória
VÁROSUNK Gypmpcndröd - Megjelenik havont.a. Kiadja: A KDNP Gyomaendrődi Szervezete

felelős szerkesztő: Csús7ár ferenc, 5502 Gyomacndrőd, Damjmlich u. 15. - Szerkeszlök: Császámé Gyuricza Éva,
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1\2: iskola k puja nyitva lesz mindenki előtt...
gondolatok a

Katolikus Iskola
indulásakor

" Üres már q fecskefészek
Itt az ereszhéj alatt,

. Üres már a g6lyafészek
Tetejében a kéménynek...
Vándor népe ott halad"

Amikor a hűvösödő őszi időben ván
dormadaraink útra kelnek, bnyílnak az
iskolák kapui, és megtelnek a tantermek
zsibongó, csillogó szemű gyerekekkel.

Szeptember 2.-án a KatolilllS Általá
nos Iskolában először szólította gyüleke
zőre a kis harang a gyerekeket és a ven
dégeket.

Történelmi jelentőségű, soha vissza
nem térő pillanatok ezek az induló, új
iskola életében. Csodálatos, impozáns
épülettel gazdagodott városunk. Modem,
harmonik.lls formájával, ragyogó ablakai
val, karcsú kis tornyával uralja a körülöt
te elterülő sík vidéket. A belső tér is a
szépség, ízlés, célszerűség összessége. A
tervező csak jókedvében álmodhatott
ilyen szépet a papírra.

A ki vitelezó'k szorgos keze munkájá
val hihetetlenül rövid idő alatt készült el.
A Máltai Szeretetszolgálat segítségével
az induló felszerelés is biztosítva van. Az
építkezés és a felszerelés ezernyi ügyes
bajos dolga Iványi László plébános atya
kezébe futott össze. Erejét, idejét nem
kímélve szolgálta az ügyet. A közremű

k.ödők neve kitörölhetetlenül összefonó
dott az új iskola születésének történeté
vel. Köszönet fáradságos, kitart6 munká
jukért. De köszönet jár azoknak is, akik a
takaritás, r~ndteremtés rohammunkájá
ban közreműködtek. A sok-sok ember
lelkes fáradozása eredményeként kezd
hettük meg szeptemberben a tanítást.
Az 1995/96-os 44 elsőosztályossal indu
lunk. Az elkövetkező években felmenő

rendszerrel 8 osztályos általános iskolává
szeretnénk fejleszteni intézményünket.
Tárgyi feltételeink ehhez biztosítottak.
Célkitűzéseinket is ennek meafelelőene ,

kissé messzebbre nézve tűztük magunk
elé.

Az iskola kapuja nyitott lesz min
denki előtt, most is, és a jövőben is. Ide
bárki jöhet, felekezeti hovatartozását
nem nézzük. De fegyelemre, igényes
munkára, biztos tudásra - melyre a ké
só1>biekben építeni lehet - neveljük, tanít
juk gyermekeinket.

Az 1. osztályosok ok.'tatására a sok
módszer közül azt választottuk ki,
amellyel szilárd, biztos alapismereteket
nyújthatunk. Szeretnénk megőrizni, sőt

emelni a már kialak.-ult oktatási sZÍnvona
lat. Szellemi, társadalmi és gazdasági.
érdekeink azt követelik, hogy minden
arra alkalmas fiatal számára bizt6sítsuk
a tehetségének megfelelő magas szintű

tudás megszerzését, melyet idővel saját
maga és hazán.k javára kamatoztathat.

Kulttíránk, az európai kultúra része
ként, sajátos arculatát a kereszténységnek
köszönheti. Ezért elengedhetetlen, hogy
iskolánk tantervében súlyának, jelentősé
gének, a gyermekek életkori sajátossága
inak megfelelően - helyet kapjanak az
egyházzal, kereszténységgel és a vallási
k.llltúrával összefüggő ismeretek. E nél
kül a jövő nemzedékének tudása, a világ
r6l· alkotott képe hiányos marad. A szó
ban forgó ismeretek az o1."tatási rendszer
ben tárgyilagos, előítéletek."1Ól és ideoló
giai kötöttségektől mentes lesz.

Szeretnénk gyermekeinket megtaní
tani a társadalomban élni. Erre van talán
napjainkban a legnagyobb szükség. Nem
tudnak az emberek együtt élni egymás
sal, nem toleránsak. Nem tisztelik egy
másban az embert, a másságot. Terjed a
bűnözés: fiatalok dobálják halálrd egy
mást fosztják ki társaikat. Lassan nem
lesz biztonságos sötétedés után az utcára

menni. Otthon sem érezheti magát véd'Ve
a betöró1.'1ól, a bűnözőktől, tolvajoktól az
állampolgár. A drogfogyasztás, az alko
holizálás, a durvaság, a vandalizmus
egyre nagyobb méreteket ölt.

Hogyan lehet ezt megállítani? Van-e
rá lehetőség? Abból szeretnénk, pr6bá
lunk kiindulni, hogy a ház akkor lesz
biztonságos, ha erős alapra, fundamen
turnra épül. Mi az alapoknál, a kisgyer
mdckorban szeretnénk elkezdeni az épít
kezést, a keresztény hit és tiszta erkölcs
segítségével.

Neves költőnk, Berzsenyi Dániel már
több mint 150 évvel ez előtt figyelmezte
tett bennünket a ,,Magyarokhoz" c. ver
sében:

"Így minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész:
R6ma ledől, s rabigába görbed. "
A humanizmus által is hirdetett ke

resztény értékekre és az évszázadokon át
igazolt erkölcsi normákra támaszkodva
álIítottuk össze nevelési programunkat.
Ezeket vesszük majd figyelembe az új
Nemzeti Alaptanterv kimunkálásának
folyamatában.

A nevelés nem szorítkozhat csupán az
egyéni érdekek és jogok tudatosítására és
a kulturált társadalmi érintkezés begya
korlására. Iskolánkban mindig nagy gon
dot fogunk fordítani a határozott értéke
ket közvetítő erkölcsi nevelésre, mert a
tapasztalat, - mint eló1>biekben említet
tem - a mindennapi élet azt igazolja,
hogy ezek hiánya közömbösséget. szaba
dosságot, mentális válságot és devianciá·
kat szül, veszélybe sodor egyént, társa
dalmat, veszélyezteti az elkövetkezendő

nemzedék jövőjét.

Röviden - a teljesség igénye nélkül 
ennyit mondhattunk el iskolánkról, a
legfontosabb feladatainkról, közelebbi,
távolabbi céljainkról.

Kiss Pálné
igazgat6



1995. szep~ember
r-vállal\{' vagy a munkáltató fizetheti. A
• nyugdíjpénztári tagság előnyei: A

nyugdíjkorhatár elérése után adómente
sen lehet hozzájutni a kiegészítő nyug
díjhoz. Az évenx befizetett tagdíj 500/0
át, évente maximum 100 ezer forintot a
személyi jövedelemadóbólle lehet vonni.
Maximális biztonság mellett nagyobb
hozamot biztosít, mint egyéb befek1etés._
Az egyéni számlán nyilvántartott öss~
nem zálogosítható el, és a megtakaritás
akár nyugdíj formájában is örökölhető.

Ha a ~unkáltat6 átvállalia-a, tágdíj :fize
tését, akkor " t ~, '~é!Ú -számolhat!l
"'l, ~s Gem s~épzési sem munkaadói
járuIékot nem kell utána fizetni. !la a
tagdij nem éri el a jövedelem 250/o-át,
a.1dcor nem kell );Jána TB járulékot 'f["rn

fizetni. A dolgozó I SZJA kedvezmény

valamennyi éven belüli felvett hite~e

javasolják kiteIjcszteni. Javasoijak to
vábbá, hogy az APEH utalja vissza a
befizetett társasági adó előlegeket azok
nak, akik számítással igazolni tudják,
hogy részükről nem várható társasági
adókötelezettSég. Indokoltnak tartjak "1

vízdíj eltöllését, az öntözögépek üzem
anyag-felhasználása utáni adó vissza
igényl6sét. )..:z őszi gabonavetéshez a
jelenlegi hektáronkénti "2 ezer forint
felett további 2 ezer forint támogatást
javasolnak az aszályos térségek károsult
gazdaságai megsegítésére, a mező~a7.da

sági szövetségek.
A Ma~ar Agrárkamara alelnöke

nyil~ltkozatában aggodalmát fejezte ki,
hogy egyes térségekben valós gondot
jelent a kamarai tagsági díj befizetése a

ÁR Kz
- A jövő éví személyi jövedelemadó

. ·,változásairól tárgyalt, de még nem
hozott döntést a kormány. Két változat is
készült. Mindkettő változatban a mun
kavá1lalóktól levonásra kerülő nyugdíj
egészs~gbiztosítási járulék a jelenlegi
100/0-iól 12o/o-ra növekszik, és megszű

nik ennek a nyugdíjjáruléknak az adó
!<edvezménye (vagyis nem lehet levonni
az adóalapból). Egyik variáns szerint a
nullakulcs megszűnik, de ezt kompen
:zálnálc.

- Jövőre új szabályok alap'án jár a
családi pótlék. Az új szabály október
elsején lép hatályba, de csak 96 január I
től alkalmazzák. A várandósági pótlék
mindazon gyermeket várókat megilleti,
akik 1996. ápr. 16-ig megszülik gyerme
!ruket. Az erről szóló törvén)javaslatot

~(Gr VAN

sürgősséggel nyújtják be az Országgyű

lésnek. ..
• Egyelőre nem lesz vízum kötele

zettség! A kormányülésen a miniszterek
egyetértettek abban, hogy a bűnözés, a
feketegazdaság visszaszorítása érdeké
ben szigorúbb útlevél és vámvizsgálatot
kell tartani, és fokozni kell a munkaügyi
ellenőrzéseket, a munkavállalási engedé
lyeket. ..

• ékés, Csongrád, Hajdú, Jász, és
Kiskunság mezőgazdaságiszövetségei
(Teszövök) közös levelet írtak Lakos
László miniszte ek és az országgyű

lés mezőgazdasági bizottságának.
Leírták, hogy az eddigi átalakulási és
időjárási veszteségek az idén tovább
nőttek az Alföld térségeiben. Pénzügyi
segítséget kérnek, mint úják, segítség
nélkül a gazdaságok többsége működés

képtelenné válhat az őszi munkák idő

szakára. A növe~ő hiteltörlesztés és
egyéb pénzügyi kötelezettség a csőd és
felszámolás árnyékát vetíti elő. Az öt
alföldi térségben az aszálykár jelenleg
19.3 milliárd forint.

A problémák rendezésére új kedvez
ményes hiteleket kérnek. Ami bevetett
területre 18, felszántott területre 8 ezer
forint lenne hektáronként 700/0-0s állami
garanciavállalás mellett. A korábbi ál
lami garanciával folyósított hitelek tör
lesztésének egy évre szóló felfuggeszté
séf, valamint 100/0-05 kamattámogatást

nagy aszálykár miatt.
- A magyarországi búzaminőségi

előírás szigorúbb, mint az európai. Amit
MagyarországOD jó minőségű takar
mánybúzaként vesznek meg, még étke
zési áron exportálható, állapította meg a
MOSZ fOtitkára Horváth Gábor. Sajnos
a Magyar Árutőzsde nem mutatta azokat
a tendenciákat, amelyeknek az árban
kellett volna érvényesülniük. Így követ
kezett be, hogy a termelők egy része 
vesztére - szerződésben rögzített árOll,
o1csóbban,adta el gabonáját és közel li

felét a magyar szigorú minőségi szabvá
nyok miatt csak tnkarmány áron vásárol
ták fcl. A fótitkár sürgős beavatkozást
kért a kormánytól.

Csődközelbe keriilhet il települési,
önkormányzatok egyharmada. Az
önkormányzatok védekezési reakciója
már beindult. A települések egymásután
záIják be intézményeiket és tömegesen
szabadulnak meg a korábbi feladataik
tól. Az érdekvédelmi szövetségek a.rra
hívják fel a figyelmet, hogy egy rosszul
értelmezett államháztartási reformnak
áldozatul eshetnek az önkormányzatok.

Már iTtUnk e lap hasábjain, de a fon
tossága miatt megismételjük, hogy az
országban már több mint 100 nyug
díjpénztár működik, amelynek tagja
lehet mindenki, aki 16. évét betöltötte,
és magyar állampolgár. A nyugdíj
pénztári tagság tagdíját vagy a munka-

miatt a tagdíj összegénél nagyobb több
letjövedelemre is szert tehet.

Példaként bemutatjuk, hogy havi
1500 forint tagdíj 10 éves befIZetés és
felhalmozás után 676 ezer Ft, 15 éves
felhalmozás után 2,5 millió Ft, 20 éves
felhalmozás után 8,7 millió forint lesz,
átlag 28%-os évi kamatos kamattal
számolva. Az egyössz.egű járadék ter
mészetesen 5, 10, 15 éves havi járadék
formájában is felvehető.

A korábbi ismertető írásunk után
nem érkezett megkeresés a további
részletekre vonatkozóan. Pedig e témá
ban a személyes találkozások, beszélge.
tések során olyan kép alakult ki ben
nünk, hogy nem árt még egyszer felhívni
a nyugdíj előtt állók, k'Ü1önösen a 30-40
évesek figyelmét erre a befektetésre. A
fekete munka rizikójának egyik csökken
tési formája lehet a pénztárt3gsági díj
átvállalása. Nem kell "zsebből" fizetni,
hiszen a TB teher ebben a formában
hivatalosan is megú5zható, sőt mindenki
jól jár, mert a munkaadónak csökkenthe.
tő a fekete foglalkoztatás miatti álmat
lansága, a munkavállalónak pedig gyűlik

a pénze a nyugdíj-kiegészítésre, amire
sajnos mindenkinek szüksége lesz.

Ismét felajánljuk a közreműködé

sünket. Akit ez a takarékossági forma
érdekel, a szerkesztőség címén szíves
kedjenek keresni.

Császárné Gyuricza Éva
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szeptember 24: 1902 s.zeptember 22.-én Gyomán
született Bódi Károly amatőr festő, őstehetség. Kovács

. Mátyás mellett volt szobafesto\ (pmplomot restaurált,
képeket festett. f..gyik :<=>r;fsmertebb munkája az un.
Ilnegyvennyolcas ~ olvasókar rhennge-zetére készített fres
kó. Meghalt 1966. X. 26-~·

=

VÁRO (JriK
két új tantermet építtet, és sorra létrehozza a tanyai isv"l
lákat: Öregszőlő Szt. Imre iskola, Hunya: PogányiS:\.0,Q,
Ugaron, Décspáskomon, Kocsorhegyen, Varjason,
Nagylaposon. 1929-ben Szt. A'rtal-házat hozott létre.
1930-ban megnyitotta a Kat. i'l/épházat, amelyben pianí
nó volt elhelyezve é.; mozi is működött. Megszervezi a
Kat. Földmur;kás Egyletet, a páskomi Kisgazda Kört, az'
ugari Kat. Kört, a Szt. Imre Kört, stb. Kiköveztette az
Andrássy utat (Blaha L. u), cl. kondorosi kövesutat 'és a
Nagy utcát. '

, Meghalt: 1972. X. 13-{.n Csanádapácán van eltemet-

* HíR K, KÖZL

lffI/arDu/ókL::"",,]
s<r;~ptember 20: 1888. szeptember 20-án

Csanác1apácán született Csemus Mihályapátplébános. A
váradi Szent József Intézetben érettségizett, később a
l nagyar népdalokkal foglalkozott, Apáczai István néven
országos hírre tett szert. Endroore először káptalanként
érkezett, közmúveJőaési estéket tartott, megszervezte a
Népszövetségi Körben a leány-, vegyes-, és férfikart.
Szilágysomlyó, Orosháza, Békéscsaba, Gyula után Deb
recenbe került, ahol árvaházat hozott létre. 1920-ban a
battonyai kerület országgyúfési képviselőjévé választja, két
évig képviselő. Papként 1923 XI. 5-én került Endrődre.

1924-ben megalakítja a Kat. Népszövetségi Kört 74 tag
gal, a Mezágazdasági Rt.-t 60 tagga!. Polgári fiúiskolát
hoz létre 1924-ben, az iparostanonc-iskolához 1925-ben

A KDNP augusztus 20-án Szent István
ünnepén - amely az alapszervezet házi
ünnepe, zászlószentelésünk harmadik év
fordulója - zárt körű rendezvényt tanott
melyen a tagok és meghívott vendégek
vettek részt.

Az ünnepség az Endrődi Római Katoli
kus Templomban szenunisével kezdődött.

Előtte azonban végig nézhettük a Szeg
halmi Gimnázium majorett csapatának
felvonulását.

Szenunise után a Déryné Művelődési

Házban folytatódott az ünnepség.
Az ünnep jelentőségét Császárné

Gyuricza Éva a KDNP Országos Elnöksé
gének tagja méltatta.

Idézzük beszéde befejező mondatait:
"Szent István éppen olyan magyar volt,
mint amilyen európai is, a magyar nemze
tet tette európaivá, és Európának ezt a
darab földjét tette a magyar lélek a magyar
gondolat örökös tala·ává... Nekünk, késő

utódoknak sokat kell tenni azért, hogy ez a
nép Szent István népe maradhasson a kö
vetkező éveZIedben is, és ez a föld megma
radhasson magyar földnek." Beszéde végén
meleg szavakkal köszöntötte Vaszkó Irént 
aki a napokban kapta meg a Művelődési

Minisztérium által adományozott ÉLETFA
díjat, s mint hajdani tanítványa elmondot
ta, hogy "Vaszkó Irén akkor tanított hitre
és hazaszeretetre, amikor azt a rendszer
büntette. Ezért számára a hosszú szenvedés
évei következtek, de most itt van köztünk
és az Isten áldja meg és éltesse soká."

Az ünnepség nívóját emelte két szava
lat, melyet Kulik Szilvia a hazáról és
Iványi Mária saját versét Szent Istvánról
mondották el.

A műsor után álló fogadás volt, ahol a
tagok és vendégeink ismerkedtek, beszél

, gettek a meghitt és családias hangulatban.
Vaszkó András

SPORT
Derűre ború

Augusztus 12.-én
hazai pályákon in
dult a szezon. Szépszámú közönség
előtt mutatkozott be az átszervezett
Barátság Szeghalom ellen.

Az első félidőbenmég nyikorgott a
gépezet Csak egy árva gólt sikerült
szerezni. Fordulás után jött a henger.
Színvonalas, folyamatos, ötletes volt a
játék. 6:0-ás eredménnyel a tabella
élére kerültünk.

Egyből felgyúltak a remények!
A második mérkőzés helyi rang

adó, volt. Lehűtötte a vérmes remé
nyeket Gyomán "szenvedett" az
együttes. Rá sem ismertünk az előző

heti varázslókra. Elmaradt az ötlet,
játékosság, az elgondolás. Csak az
elszánt erőlködés dicsérhető. Bár az
utolsó percekben még volt egy ordító
helyzet, de ezt is elpnskáztuk Végül
hízelgő ránk a gólnélküli döntetlen. A
féIsikerben nagy érdeme van a kapu
ügyes őrzőjének. .

Reméljük, lesz még jobb is!

A tabella állása:
4. Barátság 2 1 1 6:0 4
11. Gyoma FC 2 - 2 0:0 2
Következik: VllI. 26-án itthon: Barái
ság - Orosháza
IX. 3.-án vidéken: Békéscsabai MÁv
- Barátság

Márton Gábor



Az önkormányzati munkáról
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1995. augusztus 10.
TÖDb fontos ügy miatt a nyári szünidőben is

ülésezett a képviseló-testillet.
Az augusztus 10.-00 rendkíVil1i ülésen először

a Békésmegyei Közigazgatási Hivatal törvényes
ségi észrevételeit tárgyaltAk meg a képviselők. A
Közigazgatási Hivatal ugyanis több pontban kifo
gasolta a testület 1. és 2. sz. Általános Iskolák
összevonásának határozatát.

A képviselők véleménye ezzel kapcsolatban az
volt, hogy a szükséges áliásfoglalasok beszerzését
követően az augusztus 24.-00 ülésen hoz határoza-
tot. •

A következő napirend kapcsán Giriczné Varga
Erzsébet igazgatónő beszámolt a már összevont
iskolák új tanévre való felkészil1éséről.

Hosszantartó vita és több hozzászólás jelle
mezte a mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok
hasznosításnak tárgyalását. Igen nagy volt a tét,
hiszen a három szövetkezettől2144ha földterület,
wintegy negyvenezer aranykorona értékben
,,került" az önkormányzathOz. A Testület a ha
szembérlet útján való hasznosítást választotta,
megszabva a bérlet minden feltételét és augusztus
18-ra kitüzve az árverés időpontját.

Váratlanul érkezett a testületi ülést követően

az a levél, melyet a Földrendező Bizottság elnöke
augusztus ] 4. -én vett kézhez, amelyben a Kárpót
lási Hivatal úgy rendelkezett, hogy a volt Alkot
mány és Lenin Tsz-ek állami tartalék földjeit a ll.
Kárpótlási Alapba sorolta. igy az Alapba és ké
sőbb licitálásra kerül 1725 ha fOldterület 33 ezer
aranvkorona értékben.

Áz önkormányzat jelenleg a volt Béke Tsz-től
visszamaradt 388 ha 6 ezer aranykorona értékű

földterület felett rendelkezhet. Ebből azonban 180
ha terület értéknövelő bembávissal terhelt, tulaj
donképpen volt illetve'működő rizstelep. A teher
közel 8 millió forint, melynek elengedését a
fels:z.ámolóbiztos nem támogatja A testület java
solta., hogy a polgármester tárgyaljon részletfIze
tési lehet6ségről és bizonyos tartozások beszámí
tásáról.

A továbbiakban iskolaügyekről volt szó. A
beiratkozásokat követően 6 szülő kezdeményezte
az öregszőlői iskola beindításál A Testület kéré
süket elutasította, mivel a beiratkozás érvényes
határidejéig csak két gyermeket irattak az öreg
szőlői iskolába, valamint az iskola beindítása nem
kívánt átszervezést tenne szükségessé a 3. sz. Áll
Iskolánál.

Végül egy alapftványr61 kell szólnom: a Tes
tillet egyhangúlag támogatta Dr. Szendrei Éva
képviselő el6teIjesztését "Gyomaendrődi Ifjúsá
gért Alapítvány" létrehozására. Az Alapitvány
céljai köZött szerepel tehetséges fiatalok tovább
tanulásának támogatása, ifjúsági klub működteté

se és az értelmiségi fiatalság városhoz való kötó
désének előmozdítása.

1995. augusztus 24.
A képviselőtestület augusztus 24.-i ülése a

Polgármester úr időszerű kérdésekről tartott be
számol6jával vette kezdetét

örömmel értékelte' augusztus 20 méltó meg
ünneplését, melynek a két városrész köZötti sza
bad terület adott otthont Beszámolt aKardoson
taI10tt fórumr61, ahol az 5. számú választ6körzet
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polgármesterei és jegyzöi találkoztak a választó
kerület országgyűlési képviselőivel. Az ülésen
jelenlévő Szöllősi Istvánné országgyűlési képvise
lő felé is cimezve beszélt a város azon 6hajáról,
hogy az elkövetkezendő években jó lenne, ha
megval6sulna Gyomaendrödön a Rendőrkapitány

ság. Vajon szüksége van-e Gyomaendrődnek

minden évben motoros találkozót rendezni? - tette
fel a kérdést, hoz:záfüzve a városban azon éjszaka
"valóságos" motorversenyek voltak.

Köszöntötte a Polgármester úr Nagy Istvánné
pénzügyi csoportvezetőt, aki a közelmúltban az
államfótől a Magyar Köztársaság bronz érdemke
resztjét vehette át.

A napirendi pontok tárgyalásánál először az
egyházi iskola beindítasával kapcsolatban az
állami hozzájárulás lemondásáról és az ezzel
összefuggő előirányzat változásáról döntöttek a
képviselők.

Jóváhagyta a testület a Szeged-Csanádi
Püspökség és az Önkormányzat közötti közokta
tási megállapodást is.

Másodízben került az önkormányzat testülete
elé a vásárról és a piacolaól szóló rendelet terve
zet

Dr. Kovács Béla képviselő az idegenforgalmi
okokra és európai példákra hivatkozva kifogásol
ta, hogy a tervek szerint kutyát ne lehessen be
vinni a vásárra, illetve a piacra. A testillet többsé
ge megértéssel viseltetett, s immár l.'Utyával
mehetünk Európába. Dr. Valach képviselő nem
támogatta a tervezet elfogadását azzal a módosító
javaslattal élve, hogy az illetékes bizottságok
végezzenek gazdaságossági számítást. A Békés
megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi ész
revétele a város képviseló-testületének az iskolák
összevonásával kapcsolatos határozatával szem
beni napirendi pontnál hozzászólt Szöllősi istván
né orsz.gy.képvisclő. Mint szakszervezeti vezető

szólt továbbra is kitartva régi véleménye mellett,
miszerint fólösleges, rossz hangulatot keltő és
előkészitetlen volt az L-es és 2.számu iskolák
összevonása. Véleménye szertint a testület bedőlt

a szociálliberális gazdálkodási módnak. A képvi
selők a törvényességi észrevételeket megtárgyal
ták és 14 igen 3 tartózkodás mellett nem értettek
egyet vele, így az iskolák összevonására vonatkozó
határozatokat a testület nem vonta vissza. Az
ovodai és iskolai csoportlétszámok alakulásának
tárgyalásánál Halászné Dr. Balogh Erzsébet ta
nárnő kifogásolta 2 nyolcadikos oszrály összevo
nását A képviselők végül úgy döntöttek, hogy az
iskolaigazgató feladata és felelőssége az osztály
létszámok kialakítása.

A méltányosság és megértés eredményezte
Pésó illés Béláné jubileumi jutalom iránti kérel
mének elbirálásál Ismert, hogy a tanárnő aki 34
év után nyugdíjba vonul - endrődi, öregszőlői

gyermekek százait tanította., nevelte - példamutató
pedagógus pályát fejez be. Most mégis, jogszabá
lyi változás miatt, hátrányba került jubileumi
jutalmát illetően. A képviseló-testület étékelve
munkáját, kiemelve öregszőlő érdekében kifejtett
l.evékenységét biztosította a jutalom 1996-ban
történő kifizctését.

Várfi András
képviselő

1995 szeptember

Agrár
tájékoztató

A támogatási rendszer -jövőre

A támogatási rendszer változá
sait még egyeztetni kell az illetékes
tárcával, a komuínnyal, de a három
alapvető változást már most jó meg
ismerni.

A tervezett három alapvető válto
zás közül az egyik, hogy a FlJldmIive
lésUgyi MiniszJérium lényegesen
egyszerűsiteni szeretné a támogatás
igénybevételi formáit. Semmi szük
ség ugyanis a jelenlegi bonyolult és
bürokratikus, hosszadalmas jóváha
gvási rendszerre.

A másik lényeges változás szerint
a tánwgatásnak a mezőgazdasági

termelIlket hatékonyabb termelési
szerkezet kialakitására keU i}szJl}
nlJznie. Ezért a tervezet szerint
szabályozottabbak lesznek az export
támogatások - a százalékos kulcsok
pedig közelítenek egymáshoz. Jövőre

ugyanis - ugyancsak a hatékonyság
növelése érdekében - nem csupán a
gabonára, hanem valamennyi szántó
földi növényre lesz állami támogatás,
igy a takarmánytennesztők is része
sülhetnek belőle.

Az agrártárca tervei szertint új
beruházások támogatását pályázat
útján igényelhetik a termelIlk 
függetlenül attól. hogy a fejlesztés
célgép, épület, vagy infrastruktúra.
Ennek keretében várhatóan 20 %
vissza nem térítendő és 30 % vissz
terhes, kamatmentes dotációt itélnek
oda. Afennmaradó részből 20 ro-ra a
beruházónak kell felmutatni forrást,
30 ro-ra pedig hitelt igényelhet,
melyre 40 %-os kamattámogatást
kap. A tárca módosítani igyekszik a
kedvezőtlen lennőhelyi adottságú
térségek támogatását is. Jövőre

minden szántófOldi növénytennesz
tésbe tartozó tevékenység megkapja a
tennelő típusú támogatást - aranyko
rona értéktől jUggően 3.000 - 7.000
Forint közötti értékben. Ez 23-26
aranykoronáig automatíkus lenne. E
fOlött a tennelők térségfejlesztési
támogatásként pályázat útfán igé
nyelhetnek pénzt.

Várható a támogatási rendszer
változásában az is, hogy akik mező

gazdasági tennékeiket piacra tenne
lik és ehhez támogatást vesznek
igénybe, azok számára a kamara
tagság kötelező legyen. Mindezekhez
törvénymódosításra van szükség,
majd a parlament dönt, várhatóan
októberben

Kertes Imre
Gazdafegyző
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Szeptemberi ünnepeink:

_szeptember 8. Kisboldogasszony
szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú, egyház

megyénk védőszentje

szeptember 30. Szent Jeromos áldozópap, és egyháztaní
tó. Neve főleg bibliafordításával vált nevezetessé

Imádság a tanárokért
Úristen, ki tanítóim. és nevelőim fáradsága,
munkássága, béketűrése és rajtam őrködő

szeretete által engem ~zámtalan jótéteményben
részesítesz, engedd, hogy tanításaikat szíves

figyelemmel fogadjam, intéseiket és
figyelmeztetéseiket üdvösségemre használjam és
mindig szófogadó, tisztelettudó és hálás legyek
irántuk. Áldd meg fáradozásukat és jutalmazd
meg őket az örökkévaló mennyei boldogsággal,
hiszen Te mondottad, hogy akik másokat jóra
oktatnak, fényleni fognak, mint a csillagok az

enyészhetetlen örökkévalóságban.

/Iz iskDláról
Iskolánk építése gyakorlatilag befejeződött. Mire e lap a ked

ves Olvasó kezébe kerül, addigra már elkezdődik a tanítás.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az is

kola tervezésében, építésében, megszervezésében,
berendezésében, takaritásában részt vettek.

Köszönet a könyv- virág- bútor- és anyagi adományokérl.
Még mindig kérnénk (reméljük, hogy már nem sokáig ) se

gítséget
A 250 méter keritéshez már nincs erőforrásunk. Jó lenne, ha

mindannyian vállalnánk., hogy néhány métert jelképesen megvá
sárolunk. Eddig is már sokan adakoztak, de a teljes összeg még
nem áll rendelkezésünkre. Egy méter 3200 Ft-ba kerül.

Továbbra is köszönettel fogadunk könyveket az iskolakönyv
tM részére.

Évnyitó

Szeptember 2-án. szombat este 6 órakor megszólalt az
iskola kis harangja. Az első, történelmi és ünnepi évnyitóra
harangozott.

A Himnusz eléneklése után Iványi László plébános
üdvözölte a megjelenteket. és köszönetet mondott mind
azoknak, akiknek 'köszönhető az új iskola. Dr. Frankó
Károly polgármester is meleg szavakkal üdvözölte a
megjelenteket, és az új iskolát. Szöllósi Istvánné or
szággyűlési képviselő beszédét megtapsolták az ünnep
lők, mivel bejelentette, hogy egy havi képviselői tiszteletdí
ját felajánlja az iskola javára, a könyvtár fejlesztésére.
Gyulay Endre püspök úr többek között méltatta a város
vezetőségét, kiemelve, hogya gyomaendrődi együttmű

ködés mindkét fél számára gyümölcsöző, és példaértékű

lehet minden polgármester és önkormányzat számára.
Majd megáldotta az új iskolát. Ezután átadta az iskola
kulcsait Kiss Pálné igazgatónönek.. kifejezve ezzel, hogy
az egyház a lakosság szolgálatára bocsájtja az iskolát. Az
igazgatónő megnyitotta a tanévet. Az ünnepi beszédek

sorozatát az új elsősök - Mándi Vivien, Tímár Hajnalka _
és Timár Mária - szavalatai tették színesebbé.

A Szózat eléneklése után a 44 új elsős a felvonult az
emeleti tantermekbe rövid eligazításra. A meghívott ven
dégek pedig az emeleti előadó teremben állófogadáson
elbeszélgettek egymással.

Augusztus 20-án, az új kenyér megáldása után
szólalt meg először iskolánk kápolnájának kis
harangja. Azóta minden délben harangszó kö
szönti a környék lakóit.

Talán nem mindenki el6tt ismeretes, hogy a harang
honnét való. A majd' 30 éve lebontou décsi paskorni
iskola harangja volt (az iskola Endr6dr61 Szarvas felé
menet, a 6-os km táblánál lév6 buszmegálló melleu
állt, a baloldalon).

A harang felirata ez:

MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYÁNAK
TISZTELETÉRE

AJÁNDÉKOZTA A DÉCSI PASKOMI
ISKOLÁNAK

ÖZV. MARKLY GYULÁNÉ
SZÜ L. MOOC ROZÁLIA

1937 ÉVBEN.
ÖNTÖTIE SZLEZÁK RÁFAEL

HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN.

Terveink szerint iskola-és kápolna szentelő

(avató) linnepség jövőre lesz a millecentenáIiUllÚ
városi linnepség részeként.

Az emléktáblát is jövőre avatjuk fel és füg
gesztjük ki, mert - reményeink szertnt - addig
lesznek még új nevek. melyeket szintén rá kell
írnunk.

Köszönjük az adományokat és a segítséget az
alábbiaknak:

ED':I..1.ék'táb1a.

Bramac gyár
Buti László vállalkozó

endröd1 Oltáregylet
Gyomaendrődváros Önkormányza~
hajdani gyomai és endrődipolgárok
Kirche ID Not OstpriesterhlUe e.".
I'lagyar Máltai Szeretetszolgálat
SzentGeUértEgyházl~adó

Ujházl Ernő Dezső és nejeI
Papp Piroska Agnes

Varjó László és családja
Vaszkó András és nejeI Pena PauUne

tWodianer család

Iványi László
plébános
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Endrődi diákok a
éter András

GimnáZiumban

6

Péter András, hala.dó szellemű föld
birtokos, 1907-ben kelt végrendele
tében úgy rendelkezett, hog~ vagyoná
ból Szeghalmon gimnáziumot kell
alapítani.

A végakarat 1926 szeptember else
jén valósult meg. Ekkor nyitotta meg
kapuit a szeghal mi Református Péter
András Reálgimnázium.

Az első években főleg a környék
református vallású gyermekei tanultak
itt. Lassan Endíődre is eljutott a gimná
zium híre. Az endrődi gyerekek főleg

Szarvasra, Mezőtljrra és Békésre jártak
gimnáziumba.

1939-ben Szeghalmon kezdte meg
tanulmányait Tímár Máté. Az itt töltött
éveiről regényt írt: A Berettyó folyik
tovább... címmel. E könyv a közel i
napokban jelenik meg . Hanyecz jenő

7. osztályba lett iskolatársa Tímár Má
ténak. 1943-ban ők voltak az első

endrődi érettségiző\<. Ebben az évben
ilyen volt a gimnázium vallási összeté
tele: római katolikus 52, református
293, ág. evangélikus lS, unitárius l,
görög keleti 2, izraelita 20.

A háború előtt és alatt más endrődi

tanulók is voltak Szeghalmon. 1941
ben lett 6. osztályos Vaszkó András, aki
a háború miatt nem itt érettségizett.
1941-43 között itt tanult 5ztanyfk B.
László, aki Nagyváradon érettségizett.
A szeghalmi diákok tisztelték 5ztanyfk
B. Lászlót. Ennek bizonyítéka, hogy
1984-ben ő avatta fel az első igazgató
Nagy Miklós szobrát.

. 1942-ben új középiskola nyl1t, a
Református Szigeti Endre Mezőgazda

sági Középiskola. Itt tanult: Csókási
Béla, Fülöp Imre, Vaszkó Lajos. 1950
ben megszüntetik az iskolát. Az iskola
történetét emlékkönyvben dolgoztuk fel
1992-ben..

A háború után 1950-ig kevés
endrődi tanulót találtunk a névsorban.
Ezt követően egyre többen itt kezdik
meg tanulmányaikat: Uhrin István
1951-ben, Hanyecz Imre 1952-ben.

1953-ban egy fél osztály
endrődi diák itt lesz
gimnazista és természe
tesen kollégista. Kiváló
tanulmányi eredményt
elérve 1957-ben érett
ségiznek: Dinya Máté
Sándor, Hajdú jános
Ferenc, Hanyecz Ernő,

Hegedűs Pál Imre,
Látkóczki Imre Antal, J

Mastala István, Rácz
Miklós Péter, Rónai Tibor jános, Tóth
Károly, Uhiin Péter Pál, Hegedűs Vin
ce, Tímár Adolf, Kovács Ilona.

Az endrődi pedagógusok szívesen
küldik gyermekeiket Szeghalomra: Ko
vács Zoltán, Paróczai Gergely, Szabó
Zoltán.

A gyomai gimnázium megnyitása
(1954) után főleg ott tanulnak az
endrődiek (e sorok írója is).

Az időtől függetlenül néhány név az
utóbbi évekből azok közül, akik itt
érettségiztek: Németh Dezső, Sárhegyi
András, Tanai Katalin, Katona Katalin,
Tímár Teréz, Hanyecz József,
Porubcsánszki Margit. Itt érettségizik a
három Feuerweker testvér: Gábor,
Béla, Mónika.

1966-ban mezőgazdasági gépszere
lő szakközépiskolai képzés kezdődik. Itt
szerez érettségi bizonyítványt:
Porubcsánszki Sándor, Homok józsef,
Gellai Tibor, a Bánfi testvérek: Gyula és
István. 1989-ben Varjú judit az utolsó
endrődi érettségiző. Sajnos az utóbbi 6
~vben egyetlen endrődit sem vettem fel.
Ki tudja, miért nem?

Pedig egy endrődi születésű igazga
tó várja immáron 20 éve a nyolcadik
osztályban végzőket, a romantikus
múltú, nagy hagyományokkal rendelke
ző Péter András Gimnáziumba.

Vaszk6 Tamás igazgat6

.~
~
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Vaszk6 Tamás Endrődön született.
Iskoláit is itt végezte, a gyomai Kner
Imre Ginmáziwnban érettségizett.
1964-ben a szegedi Juhász Gyula Ta
nárképző Főiskolán kapott képesítést,
majd az ELTE bölcsészkarán diplomá
zott. 1975-ben lett a szeghahni Péter
AIlCiIás gimnázium igazgatója, annak a
nagyneVIÍ gimnáziumnak, amely alapí
tásától kezdve, mind a mai napig, a
Sárrét és környéke kulturális központ
ja. Vaszkó Tamás a múlton keresztül
építi a jövőt Olyan kapcsolatot épített
ki amúlttal, amely méltó és kegyeletes
anagyneVIÍ elődjéhez, az iskolaalapít6
Péter András és Nagy Mildóshoz, még
abban az időben is amikor nem volt
szabad e neveket Szeghalmon említeni
sem. Ő mindig büszke volt, hogy Nagy
Miklósnak lehetett utódja. Már akkor
szobrot készíttetett róluk, amikor ez
bÚIUlek szánútott és nyilvánosan fel is
avatt.a. Olyan öreg diák baráti kört
létesített, amely állandó kapcsolatban
van a jelen diáksággal és az Alma
Matenel. Minden évben egyszer
Szeghalmon és egyszer Budapesten
van találkoz6, ahol a jelenlegi diákok
szórakoztatják az öreg diákokat, kiállí
tások és különböző programok teszik
vonzóvá a találkozásokat Ene csak
olyan elhivatott pedagógus képes, núnt
Vaszkó Tamás igazgató. A Szeghalmi
Önkormányzat Pro Urbe kitüntetéssel
értékelte munkásságát. Az öreg diákok
nevében is igaz szeretettel és megbe
csüléssel köszöntöm Vaszkó Tamást

Vaszkó András
öreg diák
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Az alaptőh~': ~{özel félmillió forinttal je
gyezték túl. Ismét el kell mondanunk, hogy
sokan vannak a városban, aki hisznek ebben a
nem mindennapi vállalkozásban. Anyagi erejük
höz mérten részvényt vásároltak vállalkozók és
alkalmazottak. fiatalok, és azok is, aki már túl
járnak a hatvanon.

A siker azonban nem lehetett teljes! Saj
náljuk, hogy az Önkormányzat - amely pedig
alapító tagja aKisréti Gy6gyszállóért Alapít
ványnak - nem vásárolt részvényt. Aki pedig
most arra gondol, hogy ez péllz kérdése, és az
Önkormányzat szegény, annak azt válaszoljuk,
hogy voltak, akik csupán egyezer forintos rész
vényt vásároltak, csak azért, hogy részvényesei
(tulajdonosai) legyenek ennek a vállalkozásnak.
Bízunk abban, hogy ha a Testület képviselő

tagjai részletesebben megismerik terveinket,
véleményük megváltozik. Ennek az újságnak a
hasábjai nem adnak· módot arra, hogy elmond
juk, mi mindent tettünk az elmúlt évek során.
Készségesen állunk azonban rendelkezésre,
szívesen tájékoztatjuk a Testületet, ha erre
meghivást kapunk.

Tökéletesen tisztában vagyunk az előttünk

tornyosuló problémákkal. Sok még a tenni való.
Többek között a földterület rendezése, a nemzet
közí tender kiírása, de ezek már mind-mind a
részvénytársaság tennivalói. Irodánk ajtaja eddig
is nyitva állt, és ezután is nyitva áll minden
érdeklődő számára.

A jegyzés befejezödött A részvénytársaság
rövidesen megalakul. A további munkáinkról is
hírt fogunk adni.

Császár Ferenc
A toYábbiakban pedig közzétesszük mind

azok nevét, akik rövidesen részvényesei, tulajdonosai lesznek a Körös Termál Hotel Részvénytársaságnak.

KISRÉTI GYÓGYSZÁLLÓÉRT ALAPÍTVÁNY, mint Dr. Latorcai János - Budápest
alapító Lizák Istvánné - Gyomaendrőd

Beréné Dr. Katona Piroska - Gyomaendrőd Liziczai László - Gyomaendrőd
Császárné Gyuricz.a Éva - Budapest Márton Gáborné - Gyomaendrőd
Császár Ferenc - Gyomaendrőd Marsi Jánosné - Gyomaendrőd
Csúvár Antalné - Gyomaendrőd Roszik Mariann - Budapest
Dr. Darvas Tamás - Gyomaendrőd Szurovecz Tibor - Gyomaendrőd
Dajka Tiborné - Gödöllő Szurovecz István - Gyomaendrőd
Dinya László - Gyomaendrőd Dr. Sztanyik B. László - Budapest
Dinya Zoltán - Gyomaendrőd Sztanyík Zoltán - Gyomaendrőd
Dréher Söröző-Étterem - Gyomaendrőd Takács István - Gyomaendrőd
Dr. ErberIing Ottó - Budapest Talán István - Gödöllő

Farkasinszki Zsuzsanna - Gyomaendrőd Talán Mátyás - Gyomaendrőd
Fekete Lászlóné - Gyomaendrőd Thermix Építőipari Szövetkezet - Gyomaendrőd
Dr. Gellai Imre - Budapest Tímár Mérnöki Iroda BT - Budapest
Gellai József - Gyomaendrőd Tímár Mihály - Szombathely
Gizella Karcsics - Gyomaendrőd-Göteborg Dr. Dgrin Vendelné - Budapest
Gyuricza István - Budapest Ujházi Ernő Dezső - Gyomaendrőd
Gyuricza Gyula - Kiskőrös Dr. Valach Béla - Gyomaendrőd
Hormmpex Holding Rt. - Budapest VáIfí András - Gyomaendrőd
Dr. Hunya Jozefa - Budapest Dr. Varjú László - Budapest
Hunya István - Gyomaendrőd VaIjú Miklós - Budapest
Kiszelyné Kis-Kováts Viktória - Budapest Vaszkó András - Gyomaendrőd
Kovács Lajos - Gyomaendrőd
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rendben tartásának fontosságát nem kell ma
gyarázni.

- A tájbázban mindig vannak vendégek.
Szeretnek oda menni a felnőttek is, a gyerekek
lS.

- Mert nem holt tárgyak raktára. Ez nem
bútorbolt, itt ki lehet húzni a fi6kokat, le lehet
ülni a székre, lehet használni a vetőfát, a szö
vőszéket A kötélverőt minden évben előveszik

a gyerekek. Összejövetelek vannak, kiállítások
vannak. Egy vidéki pap már mísét is tartott a
tájbázban. Ez a tájbáz él.

- Nem tudom a Művelődési Ház rendezett-e
több előadást, kiállítást, vagy Irénke néni?

- Az egész országban mí csináltunk előszőr

szak:rálistárgyakból kiállitást, 4000 ember
nézte meg. A Karl Keller fotógyűjteményt a
kiállítás után nekünk adta a művész. Sok mű

vész nem tudja hova tenni a műveit, ide adja
nekünk, de mi sem tudjuk hova tenni, mert
nincs pénz rendbe tenni egy termet Vannak-e
most Endrődön olyan nagy lelkek, akik a kultú
rának tudnak: áldozni?

- Mi volt a legfontosabb a pedagógus
Vaszkó Irénnek?

- Minket úgy indítottak a pályára: - ha be
mentek a gyerekekhez a tanterembe, tegyétek
ki a szíveteket az íróasztalra és úgy kezdjetek
tanítani. Ezt már én nem tudom levetközni.
Megtörtént néhányszor, hogy bevittem a ma
gam baját az órára De ez akkor favágás volt,
nem tanítás, és föleg nem nevelés.

- Hány tanítványa volt Irénke néninek?
- Nem tudom. Gondolkozom rajta, de rájöt-

tem, hogy a számok megölik a lelket. Inkább az
arcukra, a szemükre emlékezem. a tetteiket
pedig máig számon tartom.

- Vannak kedves tanítványai?
- Mind kedves, akiben lélek van.
- Hálásak a tanítványok?
- Nem kívánom a hálát. Tudom, hogy bel&-

lem egy darab bennük van. Ezt érzem. Együtt
tudok érezni velük, együtt tudok gondolkodni
velük. Féltem őket, féltem a nemzetet A szü
lők elmondják, hogy igyekeztem mindent
megadni a gyerekemnek. ~s amikor azt kérde
zem, hogy a lelkébe mít adtál, akkor csend
lesz. Becsületet adtál? Jóságot adtál? Hitet
adtál? Mert vannak népek kultúra, műveltség

nél1..ill, de nincsenek hit nél1..ill. Hisznek a
napban, az ősökben, mindegy, de valamiben
hinni kell.

- Jónéhány éve nem tanít már Irénke néni,
és mégis: ma is az első szavára ugranak a
gyerekek.

- Ha az ember igazul szól, akkor van va
lami, ami átsugárzik a gyerekekre, azt megérzi
a gyerek. A fiataloknak nem lehet hazudni.

- Tengersok látogatója van. Úgy hallottam,
hogy amikor egyszer balesete volt, egy hét alatt
kétszázan fordultak meg a házában.

- Ilyen volt a házunk a tanyán is. Mindig
volt valaki nálunk: nyomorult vagy szerencsét
len. Én sem csináltam a házamból tükröt.
Jönnek a gyerekek, hogy segítsek dolgozatot
írni. Nagyon fárasztó, sokszor ágyból kelek ki,
sokszor betegen csinálom. De ugyanakkor nagy
örö=el is, mert úgy érzem, ha csak egy gye
rek viszi tovább azt a né1o"Y kincset, amit a nép
ránk hagyott, akkor megérte. Európa felmutat
egy k.-ultúrát, és mi azt hiSSZÜk, hogy abban

(folytatás a 9. oldalon)

Irénke néni
1995. augusztus 20 alkalmából Vaszkó

Irén tanár, az endrődi Tájbál vezetője Élet
fs-dijat kapott Gratulálunk!

Mi jut eszedbe Irénke néniről? - kérdeztem ból. Volt nálam egy rendkívül értékes pecséte-
meg néhány tanftványát lő, a müncheni Eur6pa-kiállításon ezzel képvi-

- Azt tanította, hogyha megszólalunk, vagy seituk Magyarországot
leirunk valamit, felelősséggel tegyük , - És amikOI: a régészeti kiállítás anyagát

- A szülőföld és a család szeretetére, a tu- gyűjtöttük össze, a sokéves munka által össze-
dás, és az érték tiszteletére nevelt gyűjtött anyagot egy szóra átadja Irénke néni a

-1iJiránk: volt kiváncsi - a tanitványaira. kiállításnak
- A mai napig nem lehet úgy beállitani hoz- - Tudtam, hogy nem az enyém, azt megör-

zá, hogy meg ne kérdezze, mít olvastam. zésre adták nekem. Most már a helyére került,
- Elvárta tőlünk az igényességet önma- mindenki láthatja

gunkkal szemben. - Az endrődi szőttesek mintáit is gyűjtötte

- Szeretettel nevelt Irénke néni.
- Kortól és mindenféle áramlatt61 függetle- - Azért gyűjtöttem össze, mert láttam, hogy

nül csinálta a magáét régi temetéseken, ahol nem volt szemfedő,

- Folyton biciklizett, sietett valahová - és gyönyörü szöttesekkel terítették le a halottakat
ezzel együtt mindig biztos pont volt, a szá- Tehát-legrégebbi mintáink a föld alá kerültek,
munkra mindig volt ideje. Álland6 melegséget a szövés megszűnt Endrődön, meghaltak a
lehetett érezni mellette. mintafák - Gyuricza Mari néni, szegény. Úgy-

- Emberi tartása volt akkor, amikor gyanús hogy ha azt akartam, hogy megmaradjon leg-
volt mindenki, akit becsülnek az emberek. alább a minta, össze kellett gyűjteni.

- A lélekkel is foglalkozott nemcsak a Orgonacsöveset, rozmaringosat, vadrózsásat,
testteL csillagosat -360-at számoltam meg. Kunkovács

- A hatását most is érzem., ötvenévesen. Laci lefényképezte, így maradtak meg a min-
- Máig eljárok tornázni, belső igényemmé ták.

tette a tornát. - A népszokásokat is lejegyezte Irénke né-
- Nem szabad elfelejteni, honnan jöttünk, lli.

ezt mondogatta. - Az emberben benne van a fájdalom is, a
_ Gyűjtögetett, ebbe belekapcsolt bennün- humor is. A régiek nem járhattak színházba,

ket, így tanultuk meg az értéket becsülni, tévé sem volt, így megcsinálták maguknak a
legyen az tárgy, vers, ember, bármi. saját szórakozásaikat Vidámak voltak, sokszor

_ Én felmentett voltam., de neki - tornáz- rimekben beszéltek. Kinéztek azt ablakon, és
tam. ha a szokásosnál szebb ruhában láttak valakit,

_Nem szégyellt lelkesedni. már mondták is: illeg-billeg Tímár Marcsa -
_ Szuggesztív egyéniség - azok a fiatalok, akkor a másik: nem illik a szoknya rajta. A

akik akartak is vezényszót hallani, örö=el és betlehemes és lliíromkirály-járást amikor már
lelkesedéssel megcsináltuk, amit kért Azért annyira összegyűjtöttem, hogy be tudtam taní
rajongtunk, amiért ő. Későbbmár ma.,aunk is ki tani gyereknek, betanítottam.. Azt akartam,
tudtuk választani az életben a számunkra leg- hogy éljen a népi játék.. Bemutattuk Endrődön,

fontosabbakat. De hogy ezt ki kell választani, Gyomán, Hunyán, Mezőberényben, Budapes
és azért tenni kell, ezt ő tanította meg nekünk.. ten, azután kikilldtük kazettán Vancouverba,

_ Egy szikra volt, meg"oyul.ladtunk a köze- ott is előadták.. Pedig hát abban az időben nem
Iében. örültek az ilyesminek, mert benne volt Jézus,

- Hitt bennem - azt mondta, te ezt meg tu- az angyalok..
dod csinálni. És én megcsináltam. - Márton Gábor és Irénke néni szorgalmaz-

ták azt is, hogy állítsuk fel az országzászlót a
Hősök terére.

- Minden községnek van ország:z;íszlója, és
nekünk nem volt. Úgyhogy l 990-ben néhányan
összefogtunk, megcsináltuk azt a kis emel
vényt, zászlót varrtunk, a plébános úr március
15-én felszentelte, az ünnepség után pedig
átadtuk a gyerekeknek, őrizzék ők.. Most már
van egy hely a Főtéren, ahol mindenki előtt

elszavalhatják a gyerekek a szavalataikat, és
ahol mindenki elimádkozhatja a nemzeti imád
ságunkat, a Himnuszt.

- Jónéhány keresztet is hel)Teállitottak
Irénke néni vezetésével, temetőt hoztak rendbe.
Miért fontos ez?

- Az útszéli kereszteknek feladata volt, jel
zett valamit az embereknek.. A Csáki iskolánál
volt például egy kereszt, az volt ráírva: - Ván
dor, állj meg! Most is j6 lenne egy ilyen ke
reszt, de még azt is rá kellene írni: hova ro
hansz, fiam, azzal az iszonyatos sebességgel, a
halálba?? Nem tudom, hova lett ez a kereszt
Én még láttam olyan parasztembert, aki a
kereszt helyén leverte a kalapját A temetők

- Irénke néni más, mint a többiek.. Az em
berek legtöbbje önmagával van elfoglalva.
Irénke nénit pedig majdnem mindig a közgon
dok foglalkoztatják.

- ilyen volt az apám és az anyám is. A test
véreim is ilyen szerencsétlenek.. Ambrus bá
tyám egy alka1o=a1 nézi a padl6t, amin se
szőnyeg, se se=i, de nagyon j6, mert így
bátran bejön mindenki, és akkor azt mondja: 
Hallod, Irén, mí nem sokra vittük. Felhoztuk
sorra a testvéreket - 7 testvérem, 42 unokatest
vérem van - nevettünk, tényleg nem sokra
vittük.

- Irénke nénit míndenk:i ismeri a faluban.
Megkap olyan levelet is, amelynek az a címzé
se: Irénke néni, Endrőd. Van olyan ember a
faluban, akit Irénke néni nem ismer?

- HAt azért van...
- Érdekes, hogy mindig Irénke néninek

szólnak az emberek, ha találnak valamilyen
régészeti kincset, vagy más értéket.

- Mert tudják, hogy megmentem. 6riztem
római kori mécsest, egy szarmata kori piros
terra sigillátumot, azután néhány dénárt 1526-
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(Szerkesztőség)

A könyv árusításra nem kerül, de
minden érdeklődőnek elküldi a
gimnázium.

(Folytatás a 8. oldalrIJl)
nem volt részünk. Dehogynem., nagyon is volt

- Az1 a mérhetetlen ismeretanyagot, ami
Irénke néniben van, át- és elvesszük, a

legtöbben úgy, hogy még forrásként sem emli
tik meg Irénke néni nevét Ez agyelszívás. Nem
sértő ez:!

- Az apostoloknak azt mondta az ÚIjézus:
menjetek, tanítsatok meg minden nemzetet
Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Hát én ingyen
kaptam mindent az elődöktől, és ingyen is
adom tovább. Hogy jövök én ahhoz, hogy saj
náljam? Inkább csak azt sajnálom, ha érdemte
lenhez jut Dönteni kell: vagy közreadom, és
akkor sokaké lesz, vagy megtartom magamnak
- gondolják, és azt hiszik, az övék marad. Nem Homokné Németh Eszter

marad, mert a sírral bezárul minden. Holturik
után ki kerül a szemétdombra még a legféltet
tebb kincsünk is.

- Nagyon sok dolgozatot, disszertációt segí
tett világra Irénke néni, de a saját doktoriját
nem hozta világra.

- Kétszer is nekirugaszkocltam, de mind a
kétszer beteg lett édesanyám. Meg aztán: fon
tos nekem ez a killsóség? Most volna egy dok
tori címem és szégyellném.

- Érzi az emberek megbecsülését?
- Nem tudom, sose tartottam rá igényt.
- Irénke néni olyan fiatal.
- Azt én tudom.. .. sokszor vagyok fáradt Én

egy nagy viharon mentem keresztül, ez a vihar
belül volt "Csupán a viharért nem jártam
viharban, becsületem jussát kerestem én ab
ban" - igy írta Ady. Nem mentem én abba a
viharba, de mindig felém jött a vihar. Nem
akartam én a tájházban gyűjteni, de mindig
hozott valaki valamit Nem akartam én dolgo
zatokat írni, de mindig jöttek. Elhatározom,
hogy holnaptól senkinek sem segítek, és akkor
jön valaki, hogy nyissak meg Pitvaroson egy
kiállítást Akkor azt kérdezem magamtól: van-e
jogom nem megnyitni? Sokszor halálosan
fáradt vagyok. De amikor telefonálnak, hogy
hetven egyetemista bölcsész akar jönni a táj
házba, akkor kérdezem, van-e jogom nem
megmutatni nekik - nem a szöttest és sublótot,
- hanem azoknak a tudását, akik ezt alkották.
Úgyhogy megint csak elmegyek. És amikor úgy
gondolom, hogy na, most már mindent megcsi
náltam, amit kértek tölem., és most már mennyi
időm lesz. .. nem.. ~tha a Jóisten nem hagyott
volna nyugtot nekení. Mikor elhatározom, hogy
nem., és nem csinálok semmit, akkor olyan
valakit küld ho2Zám a Jóisten, akit beCstelen
ség volna viSS71iUtasitaní. Ez így megy.

Pedig amikor megöregszik az ember, marad
a testvérekért való aggódás, mindig hallani véli
az ember, hogy édesapám csukja az ajtót,
édesanyám pedig éppen idecsoszog. Az öreg
nek nem marad más, csak az Istenben való
elmélyülés. A fiildet, az értékeket itt kell
hagyni. Egyszer édesapámnak mondtuk valaki
ről, hogy milyen gazdag. Az1 felelte: - Nehéz
lesz neki itthagyni a fiildet. És szomorkásan
mosolygott.

yg

belőlük a mindmáig újrakezdö ember
küzdelmeit köz- és magánéletét, örömeit,
csalódásait.

A Péter András Gimnázium e kötet
megjelenésének e/ősegitésével is folytatja
a hagyományt, amelyet Nagy Miklós igaz
gató és Fúlöp Károly tanár kezdett el a
harmincas években Sinka István és
Hegyesi János első versesköteteinek ki
adásával. Péter András Emlékkönyv, a
Szigeti Endre Emlékkönyv, a Fúlöp Károly
válogatott versei és Sinka István publi
cisztikái, írásai után most· először járul
hozzá az iskola egy regény kiadásához.

A regény záró mondatával hivjuk fel az
érdeklődők figyeimét.

.Fogadd tehát Alma Máterem ezt a ké
ső hódolatot véndiákodtól úgy, hogy egya
zon időben az alaprakó Múltnak, a görön
gyös Jelennek, és szebbnek remélt Jöven
dőnek egyaránt jusson belőle"

Vaszkó Tamás
igazgató

Nincs szándékunkban másutt megjelent
frásokb6l Idézgetnl. ezúttal azonban úgy
éreztük, hogy kivételt tehetünk, amikor
Mlklya Jenőnek a Békés megyel Nap-ban a
könyvről megjelent méltatásáb61 ideidézzük
néhány gondolatát:

~A magyarság háború előttl és alattl
történetéhez ls Jó adalék, ahhoz a társa
dalmi kÖl1<éphez, melyet Tfmár Máté sze..
münk elé vetft. Hogyan látta az ország elé5tt
álló nagy történelmi változásokat az a gim
nazista dIák. aki Itt a Berettyó partján épült
középiskoIának. demokratikus szellemét
szfvta magába? Az. Intemátusban ls megvfv
ta sokféle nézetCr'társaI között a népi gondo
lat Járható útját. A Nemzeti Parasl-tpártba
tömörült népl frók könyveln egyre szélese
dett látóköre. s maga ls hitte. vallotta. hogy
egy úJ országot csak széles népi összefo
gással lehet fölépftenl."

Megjelent Tímár Mátcí:
a Berettyó folyik tovább··c.....~

A napokban jelent meg Timár Máté 23.
kötete ,és a Berettyó folyik tovább.... c[mű
regénye. A belső borlt6n a következő

ajánlás olvashat6:
,Egykori iskolánk s tovatúnt ifjúságunk

méltó megbecsülésére, felidézésére re
génnyé álmodott művem - saját anyagi
erőfeszitésem mellett - Péter András - és
Takács Andrea alapltványok segitségével
kerülhet a szeghalmi-sárréti k9zkatedrára,
hogy valljon és vállaljon helyettünk a Nép
pel és Népért tiszta fénylésével akkor is,
mikor már csak emlékeinkben élünk.'

Timár Máté 1943-ban érettségizett a
Péter András Gimnáziumban. k itten
eltöltött éveiről, tanárairól, az ifjúvá serdü
lés küzdelmes, gyönyörű élményeiről szól
ez a regény. Aki elolvassa, az bepillantást
nyer a két háború közötti vidéki diákéletbe,
az alföldi közéletbe, s a magyar értelmiség
sokrétü, sokszínü tevékenységébe, s a
magyar értelmiség sokrétű, sokszínű tevé
kenységébe.

Megható hitelességgel sz61 a társa
dalmi különbségekről, a szegény és a
gazdag diákok konfliktusair61, de nem
nélkülözi az életsóz6 diákhumor jó ízeit
sem.

A regényt 1964-ben fejezte be Tímár
Máté, kiad6tól-kiad6hoz vitte, az erosen
népi ihletésű alkotás kiadására azonban
nem vállalkozott senki.

Most az író magánkiadásként a Péter
András és a Takács Andrea alapitvány
részbeni támogatásával jelenik meg Timár
Máté huszonharmadik önálló kötete, mely
ről igy va il egyik levelében: •Talán most
már másképp imám meg ezt a műfajt

tekintve kulcsregényt, de visszamenőleg

könnyű okosnak lenni, mig gyermekünket
megtagadni akkor sem illik, ha netán
sánta.'

k alkotás hiteles sárréti körkép, igazi
élményt azonban mégis azoknak az olva
sóknak nyújt elsódlegesen, akik a Péter
András Gimnáziumban jártak. Hiszen
hőseik mintáiul jórészt valós személyek
szolgáltak, akik közOI sokan már az örök
kévalóságba távoztak, s ha élnek, úgy
öregdiákjaink regimentjét gyarapitják.

Timár Máté számadásképpen saját irói
pályafutásának összegzését is elvégezte, a
kötetzáró bibliográfiában. A xx. század
kétharmadán átívelő ir6i alkotásokban
megjelennek a történelem legfontosabb
eseményei: a második világháború, a
frontszolgálat, a szovjet hadifogság, az
ötvenes évek terrorja, az Otvenhatos esz
mélés, a megtorlás, a Kádár-korszak puha
önkényuralma, az Antall-időszak reményei
és fájdalmas csal6dásai. k életmű hu
szonhárom kötete - megtoldva néhány
régmúlti kirándulással - ugyanis e csomó
pontok köré kristályosul. Megismerjük
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Sültkrumpli és egyszeregy

Gyoma és Endrőd határában, pontosabban
Gyomaendrőd közepén m~ a második iskola épült feL és
kezdte meg mííködését. Osszekötő kapocsként? Bár úgy
lenne! Hogy elcsitulnának a háborgások és egyetértő, segí
tőkész fi~yelem kísémé útjukra, a kis diákokat, akik most
kezdték meg első iskolaévÜlcet. Legyenek áldottak az épí
tők és az építtetők, s mindazok, akik adományaikkal, ere
jükhöz mérten munkájukkal is igyekeztek,· hogy idő?e~

kitárulhasson a kapu, megkondulhasson a kápolna kiCSI

harangja Isten dicséretére, és birtokba vehessék új, máso
dik. otthonukat a jövő reménységei.

Amíg mindezt végig gondoltam., felrémlettek előttem a
régi, régi tanyasi iskolák. A mai gyermekek, de még a
fiatalabb felnőttek sem tudják elképzelni, mekkora ~~oza

tot jelentett akkor és ott a tudomány megszerzése. Ot-hat
kilométereket gyalogoltak kora ősszeL perzselő melegben,
lábuk nyomában felhőként gomolygott a felkavart por,

ÓeBzeleji KíváneBág

-. /
1995. szeptember

később térdig ér6· sároan vagy hóban, dermesztő hideg
szélben, sokszor bizony fájdalmasan táffiadó jeges förge
tegben szenvedték végig a hosszú 'ltat.

És mégis, mentek, mentek rendületlenül, nekifeszültek
a szélnek, a viharnak, kezüket f6n-ó sült krumplival me
lengették. amit a gondos édesanyák dugtak a "daku" zse
bébe: ,,Hogy meg ne fagyjon útközben a lelkem".

lu egyetlen tanteremben, amiben békésen ."összefért"
mind a hat osztály, mert akkoriban még ennyi volt a köte-,
lező, duruzsoló meleg várta őket, mert a tanító néni, vagy
bácsi jókor befűtötte a nagyhasú vaskályhát, volt olyan is,
ahol a kemencét. S kezdődött a tanítás. Eló'került a palatáb
la, az olvasó és számtankönyv, és ki-ki a maga kicsi terüle
tén, "osztályában" felet, fogalmazott, olvasott, írt és szá
molt. Nem ügyelve aJ.Ia, hogy körülötte a többi osztály
ugyanezt teszi. .

S hihető vagy sem, mégis igaz, mindenki hibátlanul írt,
olvasott és álmából felébresztve is fújta az egyszeregyet.
No persze előfordult, hogy a segédtanító, a
magukválasztotta fűzfavessző is besegíteí.1 olykor, és szü
netekben a felvigyázók vigyáztak a rendre, de ebbe senki
se halt bele. Volt is olyan fegyelem, amilyenről a mai diá
kok álmodni sem szeretnek.

Pedig elkelne egy kicsi manapság beló1e!

Ivánvi Mária

GALAMB

Avadludak és a darvak
már az é8re éke1ödnek:
hosszú őszt a m&adóknak.
jó utat az e1menőknek.

Afecskék is készülődnek.

SÜI'8önydróton sorakoznak:
jó utat az elmenóknek.
hosszú őszt e merodóknelc.

Az árnyékok vékonycx::lnak.
e patakok húvösödnek:
hosszú őszt e maradóknak,
jó utat az elmenóknek.

GyapjBsodnak él ki8 őzek.

vöröslik a lenJU8vó nap:
jó utat az elmenóknek.
hosszú őszt él. maradóknak.

KÁNYÁDI 8ÁNDOR

. ha én galamb volnék
éjt-nap barangolnék

színek szelek szárnyán
lennék a szivárvány

ne agyaggalambnak
lennem! s ne is annak:

ne postagalambank
csak igaz-magamnak:

töltsed szentelt kedvem!
rájuk telepednem -

Tridenti Zsínatra
volt nékem kiadva:

elcsendesedökben
szívig-esendülóben

nékik felszámyaljak!
lássa torony s padlat

s mondja:"ott megy! ott száll!"
kegyet vélem osszM

megdidergó árva
világom bejárva

völgyben s fenn a tetőn

örömhir-hirdetőn

szentelt úrasztaJán
fénnyel árasztanáin

kappát és paténtát
- ez:üstkék egén át

csíkot h3sitanék
s Úrnál oda hatnék

- bírnám engedeimét
hirdetnem kegyelmét

akkurátos szépen
akár oltárképen

add, hogy IilegIássanak
fellegjárás alatt

búcsú és körmenet
add, hogy felnézzenek

"ni! ott repül! ott száll"
hitet véiem osszál

bennem és általam!. ..
köznép és káptalan

alulról szemlélnek:
"ott megy a SzentIé ek"

ba én galamb volnék
éjt-nap barangolnék

HATÁR GYÖZ6

(Ez a vers először a VÁROSUNK
lapjain jelenik meg!)
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"Nem idővel mérik az életet, cselekedettel"
Török Sándor

1
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IFJÚ
~ARÁTAINILI

Tájékoztatunk benneteket - ha még
nem tudnátok -, hogy az Ifjúsági Klub
szervezése még mindig csal:: a szervezés
folyamatában áll. Néhány lelkes fiatal
közreműködésével megalakult a
Gyomaendrőd Ifjúságáért Alapitvány,
amelyhez, reméljük, nagy számban fog
tok csatlal::ozni. Az alapítványon belül
fog működni az IfjúSági Klub is, amely
nek még nincs neve. Tőletek várunk
ötleteket az elnevezésre.

Az önkormányzat lO.ooo Forinttal
támogatta és alapító tagja az alapítvány
nak. Erről a Képviselő Testület augusz
tusi első ülésén döntött. Sajnos, az a
helyiség, ahol az alapítvány működhet,

még nem áll rendelkezésre, illetve a
képvisel6-testület ebben még nem dön
tött. Cél azonban az, hogy ez a helyiség
minél közelebb legyen középiskolákhoz,
hogy a fiatalok könnyen elérhessék és
tanulás után kultúráltan szórakozhatnal;.

Szerkesztőség

Mit jelent számomra a hit?
Augusztus 20-án ünnepeltük Szent

istvánt, minden magyarok első királyát,
aki fiához írt intelmeiben így tanft::otta őt:

" A hit tettek hUán meghal."
Ez a gondolat indft::ott engem arra,

hogy e sorokba öntsem és megosszam
veletek gondolataimat.

Minden ember hisz valamiben.
Nekem az istenbe vete-et Hit adja meg

azt a különös é5 nagy erőt, kitartást,
ami végig ki5ér életemen.

Az én hitem 5zámomra magába

foglaUa egész éle~met, munkámat, cse
lekedeteimet, c5aládomat.

Biztos megtapasztaltad már, hogy
valamire vágytál és megkaptad, valamit

elhatároztál és teUesült. Azt hitted, f:Z.

véletlen vagy c50da. Nem, nem véletlen.

Véletlen nincs az életben. Ez j61 jegyf:Z.d
meg! Amit Te csodának hi5zel az nem

más, mint a j6ságos és szeretett lsten

segítő kamyújtása Feléd, hogy észre

vedd: Téged is és minden embert kivétel
nélkül szeret. Lehet, hogy nem veszed

észre?
Mégis, van úgy, hogy történik Veled

valami nagyon rossz. Ez is az lsten fi
gyelmf:Z.tetése, mert nem úgy élünk, gon

dolkodunk, cselek5zünk, ahogy kellene.

Hiszen tudod: ..A Hit tettek nélkül meg
hal."

Tettek nélkül...
Segíte"Ctél-e már bajba juto-et ember-

társaidon?
Tettél-e valamit váro50dért?
Megboc5átottál-e haragosodnak?

Meg5zabadultál-e a goromba, trágár

be5zédt61?
Elfogadtad-e a másikat egyenrangú

partnemek?

- és sorolhatnám még tovább...
Te tudod a legjobban, hogy miben tud

nál, miben tudtál 5eg(teni.
De sz6]ük tovább a hit fonalát...
Számomra a hit nemcsak abban áll,

hogy va5ámaponként elmegyek a temp
lomba, hanem abban is, hogy elhatározá

saimat tettekre váltom, azaz megpr6bá

[om azokat megval6sítani. És csak azu

tán kritizálok, nem pedig fordítva. Az
ember az életben nagy feladatokat kap,
amiket meg kelloldania. SokBzor nem
könnyű feladat f:Z.. Mégis, a problémával
5zembe kell néznünk és tudnod kell mindig
megoldani.

Öngyilkos5ágra gondolsz? Menekülsz
az élett61? Élvf:Z.eteket hajBzolsz? Mindf:Z.

cBak megfutamodás, mindig van j6 meg

oldás, igaz nehezebb: A hit által megvál
tozatni az életet és mindig az egyenes

utat vála5ztanil Hidd el könnyebb le'3z
f:Z.után az akadályokat leküzdenelll. Csak 

mindig hinned kell! Hinned kell abban, amit

csinálsz, sohasem szabad megtorpanni,

elbízonytalanodni, mert akkor tévútra

kerülsz és elveszel. A hited megerő5ít

Téged!

Az én 5zámomra a hit mit jelentf'
Jelent nagy keresztutat,

A keresztút végén örök boldogságot.
Ungvölgyi Jáno5

,,Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll
meg..."
Ki tudja, ki dobja, s "kit hogyan talál
meg?"
Ki tudja, ki dobja? Gyermekkezek ten
nék?
Gyermeki lélektől ily gonoszság telnék?
Ez már nem csínytevés, ez gyilkos· me
rénylet!
Ki lehet itt bíró, s kit mire ítélhet?
Ki a felelős? A sötétlő évek,
Hogy kihunyt a fénye egy gyermek sze
mének?
Csak alig világolt! S ki a követ dobta,
Szívét a szánalom meg nem índította.
Hiszen tovább űzte, csak játéknak vélte.
Én Istenem. Uram, ki felelős érte?
Tudunk-e példákkal mi előttükjárni,
Embertelen korban emberelcké vální?
Csákány és kalapács, hogy ne törjön falat,
Egy legyen a s:nmdék, csak egy az akarat!
Szeretet melege ki ne hűljön soha!
Ne legyen reményünk sorsűzött, mostoha!
Ébredj végre, Lélek! Ébredj holnapodra!
Lásd! Vesztedbe visz el sötét idők sodra!
Kicsínyke lelkekből ne űzd el a békét!
Hittel oltaJmaw meg jövőnk nemzedékét!
Ne Istentől féltsed, ki maga a jóság!
Tagadhatod bár, 6 Szent s Örök valóság!
Eged szelid csöndje, hogy fénylőn ragyog
jon,
Vigyázz, hogy gyermeked több követ ne
dobjon!

Iványi Mária
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HELYTÖRTÉNET
Régen volt, hogy is voll...

Részletek az endrődi Historia Domusból.
(Előzmény: Városunk: II. évf. 5. sz.)

1900: Július IS-től Zelinka János !ett az endrődi plébános.
,,Három új templomi tölgyfa kapu készült, a főkapu rácsos

üveg ablakokkal ellátva.'"
"A Kálvárián a vihar által ledöntött jobb oldali lator kőke

;reszt helyreállíttatott."
"né~ás (fiiles) hara.:."1g jÚ:1usban meghasadt...A sérült

harang Bécs-Ujhelyre elszá11ítva...A harangot Hilzer Péter csá
szári királyi udvari harangöntő készítette eLA harang kará
csony után Szent János napján .csaknem az egész lakosság jelen
létében nagy ováció között szerencsésen felhúzatott a templom
tornyára."

"A Schiefner-féle központi leányiskola... rendbehozatott."
"Július 9-én az ..örménykúti új i:;kola tanterrne ünnepélyesen

felszenteItetett." (Orménykút: Hunya utolsó dőlője volt. Ör
ménykút és a következő dőlő között volt egy iskola, Község-sori
iskolának is mondtá.l().

"Szeptember 30-án a décspaskomi teljesen új iskola épületet,
októberben a kocsorhegyi új iskola tantermet adták át, végül az
ún. Kántor-ház lett felszentelve."

"Szeptemberben bérmálás volt ...a megbérmáltak száma
1836, éspedig 888 fiú és 948 leá.TlY."

1901: Július: "a templom előtt dísztelenkedő fabódé elbon1a
tOLl, s a központi fiúiskoia mellé felállíttatott Itt történik a kegy
adományok beszedése s szétoszt.ása halottak napján."

,,Politikái életünk láthatára mindinkább borulni kezd, vészes
felhők mutatkoznak mindenütt, a szocializmus nagyban teljed a
munkások között és befolyását érvényesíteni (akaIja) minden
téren. A községi elöljárók nagy része szocialista érzelmű, az
egyház tanács tagjai közt is van egynéhány. E mozgalmat nagy
ban növeli a szegénységen és az eiégedetlenségen (kívül) még az
a körJlmény, hogy Gyomán iüvid időn (belül) három választás
nak kellett megtörténni...Várkonyi István szociál agrár 530
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szavazatot többnyire Endrődről nyert. A szocializmus tetemesen
megerősödöttazóta, pártja egyre teljed."

"Gonda Mátyás Rigajoson, Dinya Mátyás pedig Sima
Bereken egy-egy vaskeresztet állíttatott fel."

."A községi képviselő-testillet egy második gyógyszertár fel
álhtását határozta el. Ezen patika már ez évben megnyilik."

"A S~ben~i-félerégi iskola épületet az egyháztanács...Dinya
Eleknek es K.hnghamrner Ferencnek...Örök áron eladta."

Október 29-én Bencze Sándor tanító 25 éves tanítói jubileu
mát tartotta. Ezen alkalomból ünnepélyesen 100 K. jutalomban
részesÍtették. Este igen népes közvacsora tartatott a Korona
nagytennében." (A Korona vendéglő helyén ma a Dávid-féle
gyorsétkezővan.)

"A mirhói iskolának egy új kút készíttetett.'"
1903: ,,B. Woáianer Albert -féle uradalom örökösen Endrőd

községnek adományozott másfél hold földet a Rigajoson állítan
dó új iskolára." (Ei volt a régi vaIjasi iskola).

"Június 13: S~nt Antal kenyerének. ..háza ÜDnepélvesen
megáldatott." (Ez a ház ma is áll a Szent Antal utcában, ~ely a
Blaha útról nyílik.)

"A kálvária stációi helyre lettek állítva."
,,Kondorostanyán (ma Hunya) a fogyasztási szövetkezet ör

vendetes gyarapodásnak indult. Ugyanott mozgalom indult egy
önálló lelkészi állomás felállítására.'" b

"Özv. B. Wodianer Albertné ...az olvasókörök számára több
olvasmányt küldött."

"Gonda Mátyás a Rigajoson állítandó új iskola javára egyelő-

re 400 négyszögöl földet ajánlott." "
,,Mozgalom indult egy szövetkezeti motoros műma10m létesí

tése ügyében."
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II. évfolyam 10. szám
fi kClre:sztc2ny nczmzdi gondolat hírnöke:

1995. október

"Tegnap azt hitted,
már szabad
emberként tekinthetsz a Napba
s az Őszi sugárözön
fénnyel vonja be homlokod
földön s utcakövön..."

1956. október 23. a magyar
történelem nagyon kevés dics6sé
ges napjainak· egyike. Szellemi
öröksége az 1848-as forradalom
ban gyökerezik, amelynek elindftó
ja az a népünk szfvében él6 oltha
tadan vágy, hogy szabad legyen
végre, s maga intézhesse sorsát.
1848 és 1956 párhuzamát abban is
láthatjuk, hogy mindkett6t az ifjak,
a diákok indftották. 56-ban elóbb
Debrecenben majd Budapesten
vonultak fel, hogy megmutassák,
.nem akar tovább sötétségben élni
e nép.

Voltaképpen az egyetlen gy6z
tes forradalmunk kezdete volt ez.
Mert bár. akkor sikerült hosszú
évtizedekig - a világ egyik legna
gyobb hadseregével - a forradal
mat elfojtani, s. annak felvillant
fényét elsötétfteni, mégsem veszett
el minden örökre. Több mint 30
év után az egykori túz parazsa újra
éledezni kezdett., S az újra fellob
banó fény~ ad ma is reményt arra,
hogy megtaláljuk az igaz utat, s rá
is lépjünk. Hogy ami elkezd6dött,
amiért oly sok áldozatot hozott ez
a sokat szenvedett s veszftett nép,
az be is teljesül egyszer. De fgy is
gy6ztesnek nevezhetjük azt a for
radalmat, amelyik elérte az egyik
legfontosabbat: hosszú évszázadok
után nincs földünkön idegen hata
iom, idegen katonaság! De e mel
lett még jócskán van tennivaló.

Emlékezzünk.
~

1956.
Október 23.-ra!

Még nagyon sokan vannak,
akik a forradalom igazi javából
kimaradtak, mert nem i-?J11erik
vagy nem fogadják el az igaz utat,
amelyen csak erkölcsileg megújul
va lehet járni és élni valójában. Ezt
az utat az élet és történelem urá
nál, az örökkévaló Istennél talál
hatja meg csak az ember!

Ezt a történelmi ünnepet is kü
lönféleképpen élik meg ma az
emberek.

Van, akit egyáltalán nem érde
kel ez az ünnep, men mint sok
minden más is, úgy ez is közöm
bös számára.

Van, aki mutatni próbálja, hogy
neki milyen fontos ez. Valójában·
csak azén mutatja, men 6 mindig,
minden körülmények között érvé
nyesülni próbál.

Van, akinek olyan fordulatot
hozott a forradalom, a Változás,
ami számára veszteséggel ján.
Ezén háborogva, ellenséges indu
latokkal gondol arra, hogy ünnep
október 23.

Aki viszont úgy élte meg azokat
a napokat, mint a sötétségen áttört
világosság napjait, mint egy új
öröm és reménység napjait, annak
nagyon sokat jelent ez az ünnep.
Annak szfvét ma is átjárja az öröm
és remény. Voltaképpen az ese
mények részesének kell lenni ah
hoz, - vagy következményei része
sének - hogy jelent6séggel bfrjon
valaki számára az emlékezés és
ünneplés.

Fejet kell hajtanunk ma a. forra
dalom áldozatai el6tt. A neves és
névtelen h6sök el6tt. A diákok, a
munkások, a pesti srácok, a kivég
zettek, vagy meghurcoltak el6tt.
Akikkel együtt vettük fel a harcot
a 4. szovjet hadosztállyal, a tan
kokkal, az ágyúkkal.

Tisztelegjünk és ünnepeljünk
méltósággal!

Remélem, - s6t biztos vagyok
benne - hogy az évek múlásával a
mai fiatal nemzedék is - mely ak
kor még nem élt - részesévé válik
56 forradalma áldásainak, s fgy
nekik is nagy ünnep lesz e nap.
Nem a keveseknek, hanem a
többségnek élete és jöv6je lesz
szebb és jobb, szabadabb és iga
zabb e dics6 forradalom által.

Utóhang

"S a fák másodszor kivirulnak
s dús vért61 duzzad a mag.
Ha zord, kemény lesz is a Tél:
mégiscsak elj6 a Tavasz."

Sipos. Tas Töbötöm

(Sztlágyi Ferem: gyomai születésű t6r
ténész professzor 1956-ban irt verséb6l
valók az idézetek.)



... hogy a Kereszténydemokrata Nép
párt 1995. szeptember 16.-iki országos
elnökségi ülésén három témában nyilat
kozott a sajtónak:

Az első vélemény a politikai üldözöt
tek kárpótlásával volt kapcsolatos. Mint
az már a korábbi napok sajtójából, vagy a
TV-ból ismeretes, a kormány által készí'"
tett újabb javaslat csak az 1941-45 közötti
időszak alatti munkaszolgá1atosokra
vonatkozik.

Mi, kereszténydemokraták, nem tud
juk elfogadni, hogy a baloldali diktatúra
áldozm& még ma is hátrányos megkü
lönböztetésben részesüljenek. Ezért köve
teljük, hogy az 1951-56 között a Ráko
si-rendszer politikai munkaJzolgálato
sait ne zárják ki a kál-pótlásból! A múlt
igazságo!: lezárásához, a társadalmi
megbékéléshez hozzátartozik, hogy az
1939-1989 között minden politikai
sérelem azonos elbírálás alá essen.

A nyilatkozat második részében elitél
tük a sajtóban megjelent kormányvéle
ményt az Alkotmánybíróság döntéséről.

Igen sajnálatosnak ítélte a KDNP Orszá
gos Elnöksége, hogy a szociális jogokat
az Alkotmánybíróság kénytelen megvé
deDi, a magát szociál-liberálisnak valló
kormánytól. A kormány köteles az Al
kotmány követelményeit maradékta
lanul betartani, és ennek megfelclő

törvényjavaslatokat terjeszteni az or-•• •

<O)N

VÁROSUNK
szággyűlés clé. Ha ennek nem tesz eleget
- szakértelem, vagy szándék hiányában 
hiteltelenné válik., és elvesztette jogosult
ságát az ország kormányzására. A Ke
reszténydemokrata Néppárt a jövőben

csak akkor vesz részt a miniszterelnök
által kezdeményezett 6 párti tárgyalás<r
kon, ha a konnány nem támadja többet az
alkotmányos alapintéZII!ér~eket .

A harmadik nyilatkozatban az Orszá
gos Elnökség egyetértéssel nyugtárta - a
KDNP által kezdeményezett, hatpártinak
tervezett, de rajta ldvülálló okok miatt
ötpártivá vált - a miniszterelnökkel létre
jött megbeszélést A KDNP álláspontja
szerint a társadalom érdekeinek képvi
seletét fclelősen vállaló párt nem zár-

1995. október
kózbat el liZ ország sorsáról döntő

parlamenti munka javítását tárgyaló
párbeszéd elől Egyetértett az Országos
Elnökség azzal is, hogy a tQTvényhozó
munkában elsőbbséget kell kapnia a gaz
dasági javaslatok megtárgyal3sának. De
nem tekinti gazdasági javaslatnak a kor
mány által a "gazdasági stabilizációt
szolgálónak nevezett elöteIjesztéseket" ..
Az elnökség jóváhagyólag tudomásul
vette, hogy a rádiózásról és televíziózás
ról szóló törvénY.iavaslat ügyében hatpárti
bizottság jöjjön létre, ovábbá azt is, hogy
a társadalmi szervezetek vagyonkezelői

jogát sürgősen rendezni és .sztázni s:<.iik
séges.

A nyilatkozatokon túl meglehetős

részletességgel tárgyalta az elnökség a
parlamenti ellenzéki pártok jelenlegi
együttműködési formáját Teljesen egyér
telműen tisztázódott, hogy jelenleg még
korai konkrét szövetségről beszélni;
hiszen a koordináló bizottság ma még
azon dolgozik, hogy tisztázza az
együttműködés, az együtt dolgozás
formáit, módozatait. A KDNP az ellen
zéki együttműködés vonatkozásában
nyitott, és közvetítő szerepet is vállal az
ellenzéki pártok közeledésében, hiszen a
:le:;::.'lzet érdekében kíván következetesen
dolgozni. Együttműködésre töre zünk,
de ez még nem szövetség!

lflU[]D)N]L~~
a foglakoztatási törvény (1991. IV. sz.

tv.) 1995. június 6.-00 módosításáról,
amelynek leglényegesebb pontjai a törvény
20. szakaszáb61:

1. Kiilföldiek engedély nélküli foglal
koztatása esetén - első alkalommal - a bün
tetés nem lehet kevesebb, mint az aktuális
minimálbér ötszöröse. (Most a minimálbér
12.200 Ft) Három éven belül újabb esetben
pedig már tízszeres az alsó limit. Fontos
tudni, hogy ez a szankció akár naponta is
kiróható a szabálysértőkre! Ráadásul a feke
tén foglalkoztatottak számával beszorozva!

. Pályakezdő munkanélküli segélyt ugyan kaphat, de át
képzési támogatás keretében 1995. július 1. után már nem jár a
keresetpótló juttatás a pályakezdő munkanélkülinek.

3. A foglalkoztatás bóvítését szolgáló, a munkáltatót illető

támogatások körében legfontosabb újdonság, hogy az eddig
adható bértámogatás'(átvállalás) 50 o/o-os felső határ alsó határ
rá változott! Azonban ezután már a bérjárulék után nem jár
támogatás.

4. A közhasznú munka esetén az eddigi maximum 700/0-0s

támogatásra ezután· indokolt esetben - akkor is sor keIiilhet, ha
a statisztikai létszám nem bővül. Új feltétel, hogy ilyen tánioga
tásban elsősorban a járulékból már kiesetteket foglalkoztatók
részesülhetnek.

5. Új forma lesz távla 'lag az előnyugdíj helyébe lépő un.
nyugdíj előtti munkanélküli segély intézményesítése.

A nyugdij előtti munkanélküli segélyre vonatkozó szabályok
1995. dec. 31.-ét követő időpontban lépnek hatályba. Ez a mó
dositás nerr: szünteti meg az előnyugdíjra vonatkozó szabály<r
kat, a módosítás érdemben azt jelen " hogy a jelenleginél szű

kebb határok közé szorítsa az előnyugdíj melletti kereső tevé
kenység lehetöségét S az előnyugdij folyósításának szünetel
tctését írja elő, ha a kereső tevékenységből származó jövede
lem havi összegc a minimálbér felét me~aladja. Új szabály,
hogy az előnyugdíj folyósításának 90 napos szüneteItetése lesz a
"büntetése" annak, aki a munkanélküli a kereső tevékenységét
nem jelenti be.

6. Lehetőség lesz arra, hogy aki a munkanélküli járadék
folyósítási lchctőségét kimentette, már újabb 180 nap jogo
sultsági idő megszerzése után újra járadékos státuszba kerülhes
sen, bizonyos kötöttségekke .

Császárné Gyuricza Éva
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a Magyar Tánctudományi Társaság vezetőségi ta~i?\.
.r<'ltatási területe: a magyar tá;lCfolklorisztika, magydr
és egyetemes tánctörténet, színpadi tánckritika, általá
nos táp.cművészeti publicisztika, A Táncmúvészeti Ér
tesítő , a Táncművészeti Dokumentumok,a Tánctu
dományi Tanulmányok, több É:vfolyamát, '1986-90
ben az Egyetemes Tánckatalógus I-V. évfolyamát szer
kesztette. Megjelent műve 1958-ban: Magyar népi
táncok, táncos népszokások (Kaposi Edittel)

.-
Október 30: cndrooön született 1929 október

30.-án Maácz László újságíró. Szülei Maácz János
Trustzka Irén, polgári iskolai to.nárok. Nős felesége
Balogh M Virág. Gyermekei: László 1967. A Páz
mány Péter Tudományegyetemen, az ELTE BTK

muzeológia, néprajz szakon végzett 1953-ban. 1952- . KEDVES OLVASÓINKJEGY ÉWEL EZ ELÓn
~3-ban a ~é.?rajzi f:1úze~m ,~akorl~ m~e~ló~sa: ELKEZDETT SOROZATUN'K FZZEL VÉGET ÉRT.
~95~-68 ko~ott az Allaml NepI Effil1:ltte: l~t~zrr:en~ FELVÁLTJA Al. "INMEMüRlAM" - ÖRÖK EMLÉ
T~Lkl~r. kutat~ l:kt~:a, 1~~8-7~ a rv:uvelodesugyJ Ml- . KEZETüL _C. ÚJ SOROZATUNK GYOMAENTIRÓD
nIsztenum foeloadoJa, mInIszten tanacsos, 1976-90 a NEveZETES FLóJRÓL
Táncművészet c. műv. folyóira.t szerkesztője. 1990-tóJ '. .

*

AKisréti Gyógyszállóért Alapít
vány 1995. október 13.-án
(pénteken), 14.30-kor Kuratóri mi
ülést tart, melyre a kurátorokat ez
úton is tisztelettel meghívja.

Helyszín: Fő út 2. Önkormányzati
Kirendeltség, házasságkötö terem.

Napirend:
1. Beszámoló az eí-edményes

részvényjegyzésröl.
2.A részvénytársaság igazgatósá-

ga megválasz'lása. .
3.A részvénytársaság felügyelő

bizottsága megválasztása.
4. Az. Rt. \<.önyvvizsgálójának

megválasztása.

... -
A KOROS TERMAL HOTEL

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MEGHIRDET! ALAKULÓ KÖZ

GYŰLÉSÉT

1995. OKTÓBER 13.-ra. 16 órai
kezdetteL

Helyszín: Fő út 2, az Önkormány
zati Kirendeltség házasságkötő terme

Napirend:
1. Az. alaptőke iejegyzésének és

annak legalább 50%-a befizetésének
megáHapítása.

2. A túljegyzés elfogadása.
3. Döntés a részvénytársaság

megalakulásáról.
4. Az alapszabály megállapítása.
5. Döntés az a:apítót megillető

külön jogokról.
6. Az. alapítóval és másokkal az

alapítás során kötött külön megáHa
podásokjóváhagyása.

7, Döntés az alakuló kőzgyűlésig

!c:.ötött szerződések jóváhagyásáról.
8. Döntés a nem pénzbeni hozzá

járulás értékéről és szolgáltatása idő

pontjáról.

9. Tájékoztatás az alapító által ki
nevezett eiső igazgatóság és az első

felügyelő bizottság tagjairól. Az. igaz
gatóság és felügyelő bizottság tagjai
tiszteletdíjának megállapítása.

10. A részvénytársaság könyv
vizsgálójának megválasztása.

AZ ALAKULÓ KÖZGYULES
Z.ÁRTKÖRÚ, RÉSZVÉTEL CSAK
MEGHiVÓVAL LEHETSÉGES.

KÉRJÜK MINDAZOKAT A RÉ8Z
VÉNYJEGYZŐKET, AKIK A LE
JEGYZETI ÖSSZEG 50%-ÁT
(HÁTRALÉVŐ 20%-0T) MÉG NEM
FIZETIÉK BE, KÖTELEZETISÉ
GÜKET TELJESíTSÉK LEGKÉSŐBB

AZ ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS IDŐ
PONTJÁIG.

oT
Csak így tovább!
Érdemes kilátogatni a festői környeze

tű ligeti pályára. Nem csupán a mérkőzé..

sekre! Szinte mindennap nyü.z.5ögnek a
sportoló, edző fiatalok. Négy csapat gya
korol. Mind részt vesz a bajnokságban:

Endrődi Barátság I.
Endrődi Barátság ll. (másképp SZIK

RA)
Az L."ik és a Serdülők.

Ilyen nálunk még nem volt! 60-80 já
tékos! Valóságos sereg! A pálya felújítv~

körbekerítve. Kovács Lajos ebIök egy év
alan többet ten sportunk.ért, rrünt előbb

hét évtized alatt Endrőd nagyközség és
Gyomaendrőd város.

A pályán elért eredmény sem akármi
lyen. Az Endrődi Barátság I. változatla
nul a tabella előkelő második helyét őrzi.,

Eredmények:

Barátság L eredményei:
VIllo 26. Barátság - Orosháza l-O
IX. 3. Békéscsaba MÁv - Barátság O-I
IX. 9. Barátság - Elek l-l
IX. 17_ Csabacsűd - Barátság 2-2

A tabelIán:
2. Endrődi Barátság 6 3 3 - 14-2 12
7. Gyoma fC 6 2 3 l 10-6 9

A Barátság n (SZIKRA) eredményei:
VIII. 27. Sarkadkeresztúr - SZIKRA O-3
IX. 3. SZIKRA - Kötegyán O-2
IX. lO.Bucsa - SZIKRA 3-2
X. 17. SZIKRA-Tarhos 3-O

A Serdülők eredményei:
IX. 2. Szentandrás - Endrőd l-l
IX. 9. Szeghalom - Endrőd 6-l
IX. 16. Endrőd - Dévaványa l-3

:,~
'\, :.
'. ," .

. ... . : .

.C~rviíiusz~Rádió Szarvas
/. ':fl." '.~... ..'.:' •
..,~; . " , Mmden nap
:.-(:- . 'O~24' Óráig h~lIhat6

>~URH~sáyoll;a 95,2 Mhz-en.
~::.,,-G'yoi~a~'4drödön is fogilató!
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Már/on Gób

Így sz6lt hegedűd, ilyen szépen,
benne koboidok., manók, dzsinnek,
bobó lidércek d.<llolásztck,
s táncot ropUUc mesetündérek.

Hány ablak nyílt meg szerenádra,
hogy a boldogság rajt beszökjön,
sok szép álom lett valósággá,
s reményszivárvány nőtt a kön.llyön.

Tavaszi széi lebellangyosan,
bukdácsol a Körös hullámin,
madár dalol a liget bokrán,
csodálatos trillákat játszik.

Amegénekelt széillalom is
összerogyott, rom már a csárda.
Alig néhányan emlékeznek
él Lyukashalom betyárjára.

Hol van..'1ak már a régi lányok,
bála!<, vígságok, borongások?
De a dalok örökké élnek,
s szebbé formálják a világol

Veled porladt el a hegedűd..

Veled halt meg sok kedves nóta.
A hozzádvivő emlékösvényt
Csipkerózsa lassan befonja.

A mi prímásunk
(Farkasinszky Imre emlékére)

IN MEMORIAM...
A mi prímásunk

Emlékezetes Jágerei: Pjescsá.r!szka,
Omsz.lc. Pervaja Rjecska, Vadivoszto .
Aratott köz üle a halál: éhezés, járvány,
betegség, szerencsétlen~ég, öngyilkosság,
baleset, tizedelés formájában.

Ével:: teltek évek után, hogy egy le
vél se ment, se jött. Közben szaporodtak. a
fogolyélet tanúi, a ,,Farkasinszk"y dalo.-".
Négy év utázl sZÜletett a reménykeltő hk
"visznek haza bennünket"! Az endrődi

különítmény 1920 október 24-én a
Meinám gőzössel indult ötven napos útra.

Csodálatos volt ismét ittho lenni.
Folytatta, ahol évek előtt abbasza.kadt.
Kovács Eszter szülői tiltás, kitagadás
ellenére hozzámegy. Fiú gyermekkel
ajándékozza meg. Ez a szülők hamgját is
enyhíti. Boldogság és újabb szerzemé
nyek. Sok tanítványa volt módos csalá
doknál. Vidéki sikerei: Pesten. Debrecen
ben, Gyopároson...

Derült égből villámcsapás: 1939-ben
második felesége meghal agyvérzésbell.

• Évek múlva összetalálkozik élete első

me telik ájtatos lelkű, ártatlan gyermekei- szerelmével a dévaványai Tóth Ilonával. s
ben..." házasság lesz belőle. 1950-es években

Tizenhét évesen cigányzenelcart alapí- Gyomán az Óvónőképzőben zenetanár. A
tott (volt kiből válogatnia). Szigorú fe- zenész szakszervezet vezetője. Szíve
gyelmet, komolyságot, és sok-sok gyakor- egyre többet ,,rendetlenkedik". 1959.
lást követelt. Endrőd úgy hozzászokott a szeptember 5-én hegedűjével együtt elte
zenekarhoz, mint a Köröshöz. Népdalo- metik. Köze! 30 nótát szerzett.
kat. nótákat, operett- és opera részleteket Márton Gábor
is megtanult. Mestere volt a kottáDak. (Részletes. 80 oldalas élettörténetét az
Bálok, névnapok, disznótorok, lakodaI- Endrődi Könyvtárban, vagy Márton Gábo;
male, kézfogók, eljegyzések, mulatságok szerzőtől léet megkapni olvasásra.)
az ő muzsikájától voltak szépek.

1911-ben feleségül vette a kis
"csalogányt", Németh Esztikét, aki 15
évesen súlyos tüdőbajban szenvedett, és
megszülte Piroskát. Alig 16 évesen meg
halt a fiatal anya. Imrét szerződése a
Hol1erhoz kötötte, így a Németh nagyszü
lők nevelték az árvát.

Aztán a katoniskodás alatt is hegedű

volt a fegyvere. nem a puska. Az özve
gyen maradt prímásnak sok rajongója
akadt a lányok sorában. Különösen meré·
szen kimutatta vonzalmát Kovács Frici
községi elöljáró Eszter lánya.

1914-ben frontra került. A Kárpátok
ban az orosz bctörésnéI esett át a tűzke

resztségen. A harc elcsendesedése után
Hunya Lajos tanító bajtársával engedélyt
kapott, hogy az erdőben súlyos sebben
fekvő földijüket hátra hozzák. Mire rá
akadtak, már halott volt JaIcus Benő, eu;

orvos fia. Míg a temetést végezték, orosz
fogságba estek. Szerencse, hogy velük
volt a hegedű. Az tette elviselhetővé a
hosszú fogságot. Jekaterinburgba kerültek,
ahol a mulatós cári tisztek nagy becsbeil
tartották. Pénzben sem voltak szűkében a
gavallér orosz urak mellett. Imre több
társát segÍlette !ci köIcsönnel, a fogoly
tisztet közül is. A fogolytáborban zene
kart, énekkart, színi előadást szerveztek.

A ma fiataljainak legenda, kitalált
!örténet lehet, de az idősebbek csaknem
mindnyájan ismerték. szerették
Farkasinszky Imrét, a cigányzenekar cso-
dálatos prímását. .

A történet 1865-ben kezdődött, amikor
Budavár töröktől való visszafoglalásánalc
kétszázadik évfordulójára készültek or
szágszerte.

Endrődön volt egy fúvós zenekar,
melynek vezetője Farkasinszky Imre gaz
dá1lcodó volt. Csupa m1Ikedvelőből állt a
zenekar. Hallás után zenéltek. a kottát
nem ismerték. Istenadta, velük született
tehetségük volt tevékenységük fundaInen
tuma. A tervezet! ünnepségen fontos sze
repet szánt nekik a község -elöljárósága.

..."Imre fiam - így beszélt Kalmár bíró
- szükség leane a munkátokra. Gyülekező

alatt fújnátok. Aztán a huszárok, meg a
bandérium vonulását kísémétek marssal.
De olyannal, amire a lovak is menetelné
nek. Katonás indulólc, meg pattogó nóták
is kívánatosak, amire magyar táncokat
rophatnak a lányok meg a legények."

Swt értettek. s a siker érdekében, a
zenekar betanítására szerződtették Csabá
ról Zsiga Anili-ás lcarnagyot. A mesterrel
eljött lánya. Kata is, mivel árva volt.

Az egész falut elbűvölte a "csodálatos
cigány lány", alcí örökre itt maradt. mint
Farkasinszlcy Imréné. A házasságból 6
gyermek - 3 fiú és 3 leány - született. Imre
volt az elsőszülött. a ,.mi prímásunk". A
mil1eneumon már zenélt a fiúcs}:.-a, aki.
1891. február ll-énszületeU a Nadrág
utcában., s a gyönyörű baba fölött már pár
hetes korában ott függött egy parányi
hegedű, amit Zsiga nagyapó fabrikált. Ha
sírt a baba, az apja megszólalialta a hege
dűt, s e1h.allgatott a rikácsoló.

- ,,Híres muzsikus lesz" - állapította
meg Zsiga András anagyapák büszicesé
gével. Igaza lett.

Mire az ezredéves ünnepség eljött,
már a pöttömnyi kgényke is ott CÍ.ilcogott
a zeilekarban.

Apró hegedűjével, zeilélés közben,
több alkalommal, felállt a színpad asztalá
ra, s hihetetlen nyugalommal és bizton
sággal, bistá!ytisztán játszott. Mire isko
lás len. állandó tennivalója is volt. Balla
Károly, az öreg tanító, énekórán kiállította
adobogóra Imrit, s muzsikaszó kisérettel
zengett a százfős gyenneklcórus.

Ettől kezáve haláláig leghűségesebb

társa lett a hegedű. 1904-ben, a község
templomának centenáriumán, már Endrőd
országos hírű főkántorával, Újházi Mik
lóssa} szolgáltatott csodálatos zenét, és
kísérte Németh Esztilcét. aki angyali
szépen énekelt. Gróf Széchenyi Miklós
nagyváradi püspök mise után magához
hívatta a két gyermeket, és mindkettőnek

kicsi ezüst keresztet akasztott a nyakába e
szavak kíséretében: ,Az Úrnak nagy örö-
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Októberi ünnepeink:

ok~óber 4. Assziszi Szent Ferenc
október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,

MagyaIOrszág Főpátronája

október 16. II. János-Pál pápa megválasztásának
(1978) évfordulója lsten sokáig éltesse!

Az iskDJáróJ
Október 8-án lesz I8kolánk kápolnájában az el

ső szentmise, délelőtt fél 12-kor.
.Az első szentmisét az iskola létrehozóiért, az

i8koláért dolgozókért, élő- é8 elhunyt, a kill- é8
belIóldi jótevőkértajánljuk. fel.

Terveink szerint minden hónap második vasár
napjár.. lesz szentmise. fél 12-kor.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az iskola 250
méteres kerítésének megépítésébez adakoztak. Ebbez már
nincs erőforrásunk. (A kerítés ugyan elkészült, de még nincs
kifIZetve.) Jó lenn~ ha mindannyian vállalnánk, hOg)' né
hán~' métert jelképesen megvásárolunk. Eddig 195.300 Ft
gyűlt össze, ez 61 méter ára. A teljes összeg még nem áll
rendelkezésünkre. Egy méter 3200 Ft-ba kerül.

A július 1.-iki jótékonysági templomi hangverseny bevéte
le 45.500 Ft volt. Ezért az iskola konyhájára vásároltunk
egy nagy hűtőszekrényt 41.900 Ft-ért. A megmaradó összeg
pedig besegít egy hordozható magnó vásárlásába. Ezt is kö
szönjük.

Szeptember első napjaiban, már a tanítás megkezdése
után gyönyörű iroda- és iskola bútor ajándékot kaptunk a

1995. szeptember 2-án, szombaton este 6 órakor több
száz ember, és 43 elsős gyerek gyűlt össze az új Katoli
kus Általános Iskola aulájába az első ünnepélyes tanév
nyitóra.
Jobb oldali kép: Gyulay Ep.dre püspök úr beszédet
mond, és áldását adja az új iskolára és lakóira.

Magyar Máltai Szcretetszolgálattól Svájcból. Nagy szeretct
tcl gyűjtötték, készítctték és szállíttatták ide olyan messzi
távolbóL Név szerint is köszönjük Szalay lldikónak áldozatos
és önzetlen munkáját, de köszönjük a szegedi csoport dolg<r
zóinak is kÖzrcműködésüket. Imáink kisérje életüket, Isten
adjon nekik további erőt, és sok-sok szeretctet, örömet mun
kájukhoz.

Kószönjük az adományokat és a segítséget
mindenkinek. akár kicsiről, akár nagyról van
szö. Az 50.000 Ft-on felüli értéket adókról név
szerint is megemlékezlmk:

Bramac gyár
Butl László vállalkozó
endrődiOltáregylet

Gyomaendrődváros ÖokormáDyza~
hajdani gyomai és endrődipolgárok
Kirche ln Not Ostpriesterhllfe e.V.

Latorcai JáDos Dr. és neje:
Ujházi Aranka

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Szent Gellért Egyházi Kiadó
Ujházi. Ernő Dezső és neje:

Papp Piroska Ágnes
Varjó László és családja

Vaszkó András és neje: Pena Pauline
Vállalkozás Verseny Tisztesség AlapítváDy

tWodianer család

Iványi László
plébános
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szor: csak a betű, csak a
tinta,

nincs -semmi más,
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Igen) ahogy a f(pftő mmufja:
J~a!é a SZÓ! me!g elzeng s Vissz
liangot verJ} a szó, mdfyeI fió,.

napró{ fiónapra o[vasóink:...fioz
joráufurtiv fiogy Visszliangra
taliíqana{ gonáofata~ mon-
áanivafóínk:

LapunK.. afcúrtek.ént az fiir
áettü/( meg, Mgy a /(eresztény
nemzeti gonáofat 1iimöR!- fe
sz~ va&J f.egafábbis az a{a
runk:... fenni. Tuáju( fio&J váTo
sunKPan) sőt az országban)
vanna~ afJk e k..ét szó fiaffatán
janyaiogva joráuinak.. ef. Peáig
amióta dffamafapitó István
f(jrá!yutz.k a :Kg.rpát meáenci&en
J(eresztény fiJtre térii:ette~
pogány ősein.R!-t) immáron ezer
egyszáz esztenáeje) e {ét szó -
{eresztény és nemzeti - efvá1a.sztfiatatfanu{ósszetartozLt

5'lzt sem rejtjü{ véí(a alií, Mgy a X'JJJ{P városi szerveze
tének:... fapja va.!fYUnk:... s ezért fontosna{ tartjuK:; Mgy a fiefyi és
a T1U!tJ!jei szervezet, vafamint az Orszdgos o/áÚJ.sztmány mun
{ájáró(fiút aáJunR:

'Igy újság éfetéóen egy tv nem nagy iá~ áe ez ,jngger.es új
ságJ} é!etéDen tafdn az. Jiisz mi cufomtíngoKPó[ tartjul(jeruz.
ezt az újsdgot.

1Ís6renáű je!a4a~ tefcjn.tettü~ és teKjn.t:jü.k mú.[
tunf( megismertetését) mert azt va{fju~ Mgy a1J nem ismeri. és
nem érti a régi {orok úzenetét) az nem feftet jó magyar, amint
azt :Mécs Lá.szÚ) wi{verséfJen ofy szépen morufja:
~ acsaitúfélő csalíúf; mefynekvaTUUl{ ó'sei,
amefyik tuivérré váÚ) szent /iagyomdnyt őrzeni. lJ

'L céft szofgáijd{ a ,ff{e!ytórténetJJ
, 'az J/Évjoráuwe cimii

sorozata~ áe iToáafmt ofáafunl( fapjain is jefjeksi/lan a
régmt}it, a tanyavifág, ajafusi det W-egy szép epizóája.

'l1.jságunKftan megta!d[fiató{ az ipar, a mezőgazáasdg af:..-
ttuílis proófémdi, /(orwóan afa&..gazáá.sz) immdron agazáa
jegJZő frdsaL
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A
die&5sége.5 t.a.vaazi
hadjárnt me8IDut.a.tta a
haze.Bzeretet caociatév6
erejél A caáazár'.kirely

8e811aé8et koldult ElZ o!'08zok
cárjától.

Elözönlötték hazánkat B. ko
zákok. A azép reményeknek
bealkonyodotl A 1án8lelkű

költönk &8e.5vámál ha.1álával
pecsételte meg B. hazáról é8
azabadaáyól írott rorail

A diktátorrn kinevezett
Görgey - reménytelen helyze
te miatt - ViJé808nál letette a
fe8)'Vert ElZ O!'08zok előt.L

Népünk vezetöi vag; elme
nekültek. vag; a bo&szúvá8)1ó1
ftilöti ellenség kezébe kerül
tek. ferenc JÓ7ref példát
at.a.t.uáll hoy elveye kedvét
é8 hitét a lázadó
"alattvalókna.k". Iiaynau főpa

rnncanok 08zt.ot.t.a. a haláll a
miniszterelnököl Batthyány
Lajost kivé8eztette. Aradon
redig a szabadsá8harc tizen
hárolll dicaó tábomokál küldle
halálba: Ki88. Lázár, De.saewffy
é8 &hweidd tábomokci.
Jeyelemböl" golyó általi
halálrn ítéli. é8 ElZ é8zaki vá!'
kapu mellelli 8áncokban kiVég
zik. A többi kilencel
Damjanich Jénasl N88Y &illdor
Jóuefel Láhrler Györfl/CI....
Aulich Lajasl Knézics Káro1yl
Pöltenber8 Emól Leinifl8en
Károlyl Török 18-flácot. bitóra.
kötélált.ali ha.1álrn ítélték. Ii~
ink utolsó azavaikkal a hazát é8
a azabadsá80l élt.etiék.

Iiény ilyen 8)'áaznapunk
volt már Auaburgt.óll956-i~

Iiény külsó elleM68 akart.
már elpuaztítani bennünkel é8

]lolich rajos, I>bornak.

Xiss €~;, alráb. s jóllalikon:l.

Gr.ttiaiogtl.VtslcrRri )tlroly, tn.

-----------
13 vértanu.

"l
. I

I--

1849-1899.

yoll..hcrg Ernö. t'hornok. ~rór Vemy JI'rvly. l'bGrllok.

r

íörök Jgn~(!, l~bc",Ql:.

13 vértanu.

I
..;,' .

. '~h~';" gYirg;,'í;b;r.o~. ~gy' Únoo; J6m!. lib:rnak.

I 'fi uicso tizenhárom kivégezl'désének ötven:aik évjoraulója. alkalmából k~aat.a az mui honvéiJegylet, I
I az elagg'olt és munkakeptaen szabaiJsay-harczosok 1ama.
L ~

Dics68ég a hÓ8einknd.. kik..flek kihullott véréből a jövöni sarjadL

lfáJJpJzor t.áDJacft t.cnfJad
&ép hazám. Kebledn::.
CB lettél m88Z8tcxi miatt
}/88Z8tod h8!IJwedn::F
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a szomszédos T'JL~P telepen, azzal is
kiszolgáljuk, persze nem nagykereske
delmi tétellel. A volt szövetkezettel kap
csolatunk olyan korrekt, ami eleve kizá.ia
a rivalizálást. Van egy 5 fős asztalos bri
gádunk is, ami színtén nem konkurencia
pl. a Bonitának, mert ők nagyüzemi tech
nológiával nyílászár6kra specializálódtak.

Nálunk rendelnek pl. posta
bútort és egyéb kisipari eljá
rással kés:i:l:etö, egyéni
ellcépzeléseknek megfelelő

faipari termékeket Egyszóval
a megrenáelőt, vevőt, bere
házót nem hagyjuk kiszolgá
latlanul távozni. Az építő

iparban ma csak az a kivite
lező marad meg a "piacon",
aki a beruházó minden elvá
rásá.~oz rugalmasan alkal-
mazkodik, a műszaki elvárá

soknak megfelelő, de ezen belül a legt".aka
rékosabb eljárásokat alkalmam!, és képes
egy gyorsabb ütemű építésre a rövidebb
időn belüli kivitelezésre.

- Márpedig titeket úgy tartanak szá
mon, amit építetek, a;; szép, esztétikus,
minőségileg helytálló, mindig betartjátok
a vállalt határidőt, és a költségvetés kor
látain belul maradtok. Városunkat diszitő

két legismertebb munkátok a Takaréksz6
vetkezet és a Katoli/als Iskola. Büszkesé
ge, üdítő szinfoltjo városunknak, mindenki
csak a legnagyobb elismerés hangján szól
róluk.

- Hát, bizonyemberpróbáIó feladatok is
voltak. A Tak. Szöv. építését 14 pályázó
közül nyertük el, s kétéves határidőre

vállaltuk. Egy viszonylag korai novemberi
nagy havazás jócskán megnehezítette a
befejezés idejét, de végül is tartani tudtuk
a vállalt határidőt s a műszaki átadás sem
tárt fel számottevő hibát A Katolikus
iskolát pedig, amit tömegében a Ligeti
iskolához, vagy az Iparitanulóképző Inté
zcthez tudjuk leginkább hasonlítani - de
ezek mindegyike két év alatt épült fel -

VÁROSUNK
- Tulajdonképpen a Gyomai Építőipaii

Szövetkezetből váltunk ki, 92-ben kínál
kozott ez a lehetőség. Többünkben merült
fel ez a gondolat, és október elsején alapí
tottuk meg harmincegynéhány résztulaj
donosként. Ez a szám tulajdonképpen
azóta sem vált zott, bár létszámWlk most
50 főre tehető..Az építőipar minden ágaza-

ta képviselve van közöttünk, talán a gáz
szerelőt kívéve. Ezért ezt a munkát alvál
lalkozóval végeztetjük, esetenként villany
szerelői munkát is, vagy egyéb olyan
munkálatokat, amit saját kapacitásunkkal
az adott időn belül nem tudunk megolda
ni. Maga a név bennem fogalmazódott
meg, szószerinti fordításban meleg betont
jelent, de a második S7..6tag utal a mixer
szóra is, ami vegyest jelent Vagyis min
denféle tevékenységet folytatunk, amit a
beruházó igényel, részben iparit is, és igen
korlátozott mértékben, de még kereske
delmit is. Számunkra nincsen kis munka.
Bárki, építőiparral kapcsolatos igénnyel
keres meg bennünket, nem küldjük el
azzal, hogy nem foglalkozunk vele. Itt van
ez a betonmixer - amire egyébként büsz
kék vagyunk, mert ezt már leválásunk óta
létesítettük - ha va!aki reggel jön azzal,
hogy neki kell egy fél köbméter beton még
ma, ha szerencséje van és nincs lekötve a
gép teljes kapacitása a..znapFd, mi házhoz
szillítjuk neki, nem fontolgatjuk, hogy
megéri-e nekiink az a kis haszon. Ha va
laki olyan építőanyagot keres, ami nekünk
van a raktáron, és mondjuk pont nem kap

9J~..
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- Kedves Bé/a, nem helybeli olvasóink,

hanem a rég elszármazott
gyomaendrődiek kedvéért, akikhez e/jut
tIltjuk lapunkat, kérlek elősz6r mondj
néhár;y manilatot Magadról.

- Itt születtem Endrödön, és itt végez
tem el az általános iskolát. Ezt követően

Békéscsabán érettségiztem a Vízmúipari
Technikumban. Majd Debrecen-
ben .helyezkedtem el egy útépítő

vállalatnál. Aztán a katonaságtól
leszerelve vá1tottam. Egy magas-
építő tevékenységet folytató
szövetkezetbe mentem dolgozni
művezetöként Békéscsabára,
mintegy 3-4 évig. Közben elvé
geztem a Győri Közle edési
Főiskola útépítési és fenntartási
szakáL Majd visszakerültem
haza. A Gyomai Építőipari Szö
vetkezetben dolgoztam, és elvé~

geztem az Ybl Miklós Építészeti Főiskola

magasépítö szakát is. Családot alapítot
tam, feleségem mezóberényi, de Endrődön

laktunk. Lányunk Tanítóképző Főiskolát

végzett, de most újra tanul a Kereskedelmi
Főiskolán. Mikor Gyomán ezt a területet
felparce1lázták, elég olcsón lehetett telket
venni. Én is vettem, és építettem rá. Aztán
az ÖCSém is követett, két saroknyira lakik
hozzánk. végül a marnáék is eladták a
házat, szintén itt vettek telket, és nekik
felépítettünk. Így az egész család szinte
"kiáltásnyira" egymástól együtt van, még a
napi bevásárlásainkat is úgy intézzük,
hogy min<bárom ház népében gondolkoz
zunk. Hivtak már engem dolgozni Szek
szárd környékére is, de nem mentem. Így
azt nem tudom, mit nyerhettem voina vele,
de azt igen, hogy mit veszítettem volna.
Hát ezt nevezd röghöz kötöttségnek, vagy
aminek akarod!

- Én egyszerűbben, s talán szebben is,
inkább úgy mondanám: itt vannak a gyó
kereid Mikor, hogyan alakult meg a
Therma, mit jelent a neve, hogyan múkó-
dik? .

-.------.-------.,;-----------~i_
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Marsi Jánosné
Fotó Liziczai úíszló

útján az iskola felújítását, tanterem építést. - )..z ember céljait több szá10n érheti el.
Az idén a Csemege Julius Meinl együtt- Lehet nagy léptekkel, mintegy megroha
működést kötött a Kunság Füszérttel, és új moma próbálkozni. A siker nem biztos, az
csemege arculatot jelentet meg "Jééé Disz- ember ereje elfogyhat Lehet több lépés
kont" néven. Ilyen átalakítást végeztünk ben, apró előrehaladásokkalmegközelíteni
Mezőtúron és Mezőberényben, egyiker a kitűzött célt. Alapvetően békés természe
négy, a másikat hat hét alatt kellett eIvé- tű ember vagyok, megvan bennem a
gezni. A Debreceni Posta Rt. igazgatósága kompromisszum készség, de ez nem feltét
is több postahivatal felújításával, átalakítá- len azonos a megalkuvással. Sokszor cél-
sával bízott meg bennünket ravezetóbb a frontális ütközések elkerülé-
Kisújszálláson, ÖCSÖdön, Nagyréven, se. Mindenképpen emberkímélőbbmegol-
Martffin. Jelenleg a Körösladányi Henkel dás önmagammal, toleránsabb pa...rtnere
homlokzatát alakítjuk át, újítjuk fel. immel szemben is, és talán kevesebb

- Ennyi munkát 6sszefogni, k6zmegelé- energiát emészt fel, így jut is, marad is.
gedésre elvégezni, ez rengeteg energiát - Úgy legyen!
igényel. Ehhez csak gratulálni tudunk.
Hogyan marad még erőd - nem is első

ciklusban - az 6nkormányzati munkára is?

A mezőtúri

(elújított
diszkont

ÉpftöiPilri Szóvetkezet
Ipartelep üt 5.

_586614
'S'~386226

- Igen, vannak visszatérő beruházóink
is, pl. a Pannon Liver, ez egy baromfifel
dolgozó vállalat. Dolgoztunk nekik
Mezókov2csházán, Gyulán. Békéscsabán
az önkormányzatnál nyertük el pályázat

néhány nappal kevesebb, mint egy év
alatt építettük fel úgy, hogy a tanévnyitóra
a látható építési kellékeket is elszállítottuk
már onnan. Ez nagyon szép dolog, ami
mindenki számám látható, de az még
szebb, hogy nü nem mentünk ebbe tönkre!
Más szakmák talán kevésnek találnák azt
a hasznot, ami ezekből nekünk maradt, de
mi úgy ka1ku1áltunk, hogy ha a ráforditást
a bevétellel úgy fedezzük, hogy a munka
bér és járulékai megtérülnek, akkor már
ere4ményesnek mondható a munka. S ha
ezen felül még valami csekélység marad,
az már haszon. Ezt az elméletet minden
munkatársam osztja., senkit nem kell
győzködni, ösztőkéL."li, mindenki felméri
saját terWetén !>eIül, mit tudunk. magunk.
elvégezni, mihez kell alvállalkozó.

- Úgy tudom városunk határain túl is
nyertetek pályázatot, s végeztek építkezé
seket.

Thermix

Az önkormányzati munkáró
A nyár végét az önkonnányzati tevékenységek, bizott

sági ülések és a szeptember 11.-iki közmeghallgatás hatá-
fozták meg. .

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 1995 évi költ
ségvetés első félévi teljesítését. Egyértelmüen bevételki
esés várható az elmaradt gázprivatizációból szánnazó 30
millió forint. Kiadási többletet jelent a TB járulék, a hiteI
kamatok és a közvilágítás költségeinek növekedése,
amelyek összesen 4 millió forintot tesznek ki. A pénzügyi
csoport egy tíz pontos tervezetet dolgozott k.i a hiány
csökkentésére, melynek végrehajtásával a működőképes

ség biztosítható, és 20-25 millió hitellel a fizetőképesség

fenntartható.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ellentétes

véleményen volt a Pénzügyi Bizottsággal szemben a vá
ros fogászati ellátását illetően. Mint ismeretes a konnány
július elsejével 70 %-ra csökkentette a fogászati ellátó
támogatást, ugyanakkor meghatározta a kötelezően ellá
tandók körét is. A kötelezően ellátandók. ezentúl a 0-18
éves korosztály, az 55 éven felüli nők és a 60 év feletti

férfiak. A Szociális és egészségügyi Bizottság a későbbi

ekben is 4 fogorvossal kívánja az ellátást biztosítani úgy,
hogy 3 fogorvos vállalkozásban, egy pedig közalkalma
zottként dolgozna. Az orvosok vállalkozásuk elindításához
személyenként 800.000 Ft-ot és az Egészségügyi Pénz:ár
általleutalt összegen felül havi megbízási díjat kértek az
önkonnányzattól. A Pénzügyi Bizottság véleménye szerint
a csökkent feladatokat 2 közalkalmazott fogorvos kisebb
költséggeloldaná meg, biztosítva az eredményes ellátást.
A két bizottság előte~esrtését a szeptember 28-iki testületi
ülés dönti el.

A szeptember 11-i~1 közmeghallgatás napirendjén az
adótervezet és a külterűleti szabályozás terve volt. A
közmeghailgatás talán legfontosabb jellemzője volt a ke
vés számú megjelenés. Több felszólal6 az egész éves
sérelmekrol beszélt. Az. tennészetes, hogy a választó
polgárok véleményüknek hangot adjanak, ugyanakkor a
legfontosabb témával az adó tervezettel kapcsolatban
kevés észrevétel hangzott el.

Vám András
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A~·."si szüret, nagy mulatság
mi falunk határában nemigen találhattunk bő termést

igérő, gazdag sZÜIetíí sző!őföldeket. Inkább csak a ház
körüli kiskertek féltett növénye volt ez a bogyós gyümölcs,
aminek levét61 már Noé apánk is háIom Istent látott, leg
alább is így regéli a nóta.

De azért szüret nálunk is volt, és ha már az volt, n...iért
ne lehetett volna szüreti bál is? Volt bizony, hétországra
szóló!

A népházakban, kasZÍ1lókban színes szalaggal díszített
terme..l( mennyezetére kötözték a legények a magukat kí.i1á
ló SOksZÚlii-ízü fürtöket, jó magasra, hogy nehezen érjék el
a csintalan kedvű sző!őtolvajok.Mert hiszen ez volt a dolog
lényege. Sok volt a tolvaj, de akadt azért csősz is. Lányok
és legények vigyázták a "termést", a.lTLit jószerével a pia
con vásároltak. Párosan álltak az ajtóban, fiirkésztéka tán
col6k között megbúvó fürge "lcpókat". akik fel-felugrálva
igyekeztek lesza.1.átani a legszebb fürtöket. Ha elkaptá}<
őket, bizony busás volt a bírság. Csak az volt a kérdés, ki
bizonyult szemfiilesebbnek, a tolvaj, vagy a csősz.

Hol így volt, hol úgy, de :mindig fel-felcsengő kaca~·á.s

jutaJ:mazta a dézsinálót is, meg a csősz párokat is. Az
utóbbiaknak még a bámulat, a csodálat is kijárt A lár.yck

ringó-rengő szoknyában, buggyos ujjú "rék1iben", piros
"pruszlikban" diszelegtek, fejükön gyönggy-el kivarrt pár
tával, hátul szoknyahosszig érő nemzetiszínii szalagos
csokorral_ De szépek is voltak!

A legények iobogós ingujjban, bő gatyában, fekete
"lajbiban", amin csak úgy sorjázott a fényesre csiszolt
"pityke". No, ők is mutatósak volta.1<, leányszem.>nel nézve
. izonyosan, minek is tagacL.....ái1.k.

Bent a falva.1d)an már napközben megkezdődött a to
borzás, a legények lóháton, a lányok szekéren járták az A

utcákat, és hívoga.tták, csalogatták a sZÜIeti bálIa a falu
apraját, nagyját. El61 a csőszgazda járt, mert ilyen is volt,
és borral kínálgatta az összesereglett bámészkodókat.

No, Olem is kellett azoknak nagy biztatás. Csak úgy
csődülta nép a reggelig tartó vidám mulatságba.

Reggel felé aztán megkezdődött az "ázverés". Egy szé
pen megkötött hatalmas szőló1<:oszomkeriilt kalapács alit,
hosszantartó licittel, ráígéréssel, mire végre elr~yerhette a
legtöbbet ígérő, hogy odaajándékozza szive választottjá
nak.

Titokban bevallhatom, ez a licit nem volt éppen mentes
némi kis csalafintaságtól, rendszerint előre eldöntötték,
mikor ki lesz a győztes "árverő" .

- Ki van ez csinálva! - mondogatták a "báli népek", de
azért senki. sem nehezményezte. Így vol'i: ez rendjén. Hi
szen az is csak egy volt a sok derűs játék közül, ami szí
nesítette a régiek életét. Kár, hogy csak múlt időben szól
hatunk ezekről. A mennyezetre kötözött fürtökkel, jó lenne
ma is egy kis régi, régi víg kedvet sZÜIetelni, lopkodni!
Kitől is?

Ivál1.yi Mária.

Elbúinak,
lásd,
a magvak is...

Megcsöndesült az őszi tój,

Suhanva száll a szél tova.

Árnyak közt búvó ?öppnyi fény

· Játéka fáradt, tétova.

· Nincs fecske, gólya. Száz veréb

·Csivitel csak a lomb között.

Megcsöndesült a kedved is?

Vándorként hova költözött?

Pilládon könnyek gyöngye ül.

Siratod t6n a tegnapod?

A holnap is hoz még derut,

mit vársz, azt hidd el, megkapod.

Kérges tenyérrel simogat

A sors igaz, de szép lehet

Az emlék, wlünk vénülőn,

Mely minden rosszat eltemet.

Én csak a szépre gondolok, .

Mert jó, hogy itt vagy még, nagyon!

. Megfáradt, áldott két kezed,

Hogy támogass, még foghatom.

Búban, örömben, bajban is,

Egy voltál mindig énvelem.

Szent igézet járt velünk, s a

Titokra nyíló én-elem.

Ne hullasd hát én kedvesem

BánaIvirágok szirmait!

Lelked tükrének gyöngyszemét

Letörli majd a tiszta hit.

Ne félj, ha lépteink nyomát

Ködök takarják, rejtik el,

Elbújnak, lásd, ~ magvak is,

S tavasszal újra mind kikel.

Attól se félj, ha ősz után

Álomba hívó tél jön el!

lsten kitárja két kezét,

S az ÖRÖKLÉT csönd je átölel.

Ivény' Mária

Petőfi Sá..,dor:

Őszi reggel járok
Őszí reggel járok a szabadb~
De hiába nézek szerteszét:
Sűrü ködnek fátyolában a táj,
A toronynak látni csak hegyét.

A tennészet elhag-y'ott szentegyház:
Nincsen benne buzgó népe már:
A virágok ..s hallgat orgonája,
Hallgat a sok énekes madár.

A teIT!lészet néma szentegyháza
Fölz.ajlik még egyszer az idén
- A tavasznak mintegy visszbangjául
A szüretnek megjövetelén.

A szüret víg, kellemes mulats2.g.
Gyakran ekképp sóhajtott szívem:
Be szeretnék én is szüretelni,
Miért nincs nekem is szőlőhegyem ? ..

Most beérném egyetlen gerezddel,
Egy egész szőlőhegy nem epeszt:
Hej beérném én veled leányka,
Te legszebb, legédesebb gerezd.

Szalkszentmárton.
i 845. (aug. 20. - szept. 8. között)
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AUTÓBUSZ~ENETREND,
H:ELYI JARAT

Érvényes: 1995. szeptember 18-tól
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MUNKANAPOKON

Oregszöló Déryné Múv. H. MÁv állomás Szabadság tér MÁv állomás Szabadság tér Déryné Műv. H. Oregszóló
5.25 5.30 5.40 5.45 5.55 6.00 6.10 6.15

6.00 6.10 6.15 6.20 6.25 6.35
6.15 6.20 6.30 6.35 7.00 7.05 7.15 7.20

+6.55 M.LAP 7.15 +7.20 KISRÉT 7.30 IPARI 7.35 7.45
7.20 7.25 7.35 7.40 8.00 8.05 8.15

8.20 8.30 8.35 8.50 8.55 9.05
9.40 9.50 9.55 10.10 10.15 10.25
10.55 11.00 11.05 11.30 11.35 H.45
11.50 12.00 12.10 12.15 12.25
12.55 13.05 13.10 13.25 13.30 13.40 13.45
13.30 13.40 13.45 +14 KlSRÉT +14.10 IPARI 14.20 14.25

13.45 +13,.50 IPARI 14.00 14.05 14.50 14.55 15.05 15.10
14.25 15.00 15.10 15.15 15.30 15.35 15.45
15.25 15.30 15.40 15.45 16.10 16.0:t 16.20 16.25

16.10 16.20 16.25 +16.30KlSRÉT 16.40 M.LAP 17.00
16.25 16.50 17.00 17.05 17.30 17.35 17.45

17.50 18.00 18.05 18.30 18.35 18.45
18.50 19.00 19.05 19.45 19.50 20.00
21.20 21.30 21.35 21.45 22.05 22.15

Öregszőlőbe a kondorosi úton közlekedik.
Iskolai tanítási napokon: - Nagylaposra Déryné MŰv.Háztól 6.35 14.30

- Nagylaposról Déryné MŰv.Házhoz 6.45 14.45
- Hídfótől Déryné MŰv.Ház - Selyem u. - Okt. 6.Ltp. 15.40

+ =bővített útvonalon közlekedik iskolai tanítási napokon a megjelölt hely érintésével

MUNKASZÜNETI NAPOKON

Oregszóló Déryné Múv. H. MÁv állomás Szabadság tér MÁv állomás Szabadság tér Déryné Múv. H. , Oregszóló
5.25 5.30 5.40 5.45 5.55 6.00 6.10 6.15
6.15 6.20 6.30 6.35 7.00 7.05 7.15 O

7.25 7.35 7.40 8.00 8.05 8.15
8.20 8.30 8.35 8.50 8.55 9.05
9.40 9.50 9.55 10.10 10.15 10.25
10.50 11.00 11.05 11.30 11.35 11.45
12.55 13.05 13.10 13.25 13.30 13.35
14.10 14.20 14.25 14.30 14.35 14.45 14.50

14.50 14.55 15.05 15.10 15.35 15.40 15.45 15.55
15.55 16.10 16.20 16.25 16.30 16.40

16.50 17.00 17.05 17.30 17.35 17.45
17.50 18.00 18.05 18.30 18.35 18.45
18.50 19.00 19.05 19.45 19.50 20.00

TEMETÖJÁRAT VASÁRNAP: 8.35 Szabadság tér- Bajcsy u. - Lévai u.
10.00 Temető - Lévai u. Bajcsy u. Szabadság tér - Vasútállomás
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HELYTÖRTÉNET
!tégen volt, hogy is volt...

Részletek az endrődi Historia Domusból.
(Előzmény: Városunk.: H. évf. 9. sz.)

1906: "...Amerikába való kivándorlások mind nagyobb
számban történnek. Már eddig rnintegy 3-400 ember vándorolt
ki pénzszerzés végett..."

" ...Karácsonykor az előadott színdarab jövedelméből 90 gye
rek ruháztatott fel "

~907: "a Fogyasztási Szövetkezet egyre nagyobb tért hódít...
az Öregkertekben szintén új fogyasztási szövetkezetet létesített
Dávid Ferenc... működése mellett."

"... A község a régi, rozzant óvoda helyére egy új óvodát
építtetett..."

,Xondorostanyán (ma Hunya) a régi iskolai épület telk~vel

együtt az iskolaszék határozata folytán özv. Geist Gvuláné
kondorosi nagybirtokos nőnek 2000 koronáért örök áron -elada
tott, és... új iskola építtetett. Az iskola október 20-án óriási rész
vét (részvétel) mellett ünnepélyesen felszenteItetett..."

" ... Ugyanakkor Tímár Gy. Mátyás emelt új vaskeresztet a
kondorosi határban..."

"... Endrődön 45 szegény, többnyire árva, s elhagyott gyer
mek helyeztetett el állami felügyelet mellett..."

" ... Különös megjegyzést érdemel amn rendkívüli esemény,
hogy a folyton tartó nagy szárazság rniatt a vetés csak kará
csonykor kezdett kibújni..."

1908: "... május 31-én 2555 gyermek és felnőtt bérmálkozott
meg "

" Az új királyi tanfelügyelő meglátogatta az iparostanonc-
iskolát (ma ipari szakmunkásképzőnek mondanánk), és azt a
törvény követelményeinek nem megfelelőnek találta. Javaslatba
hozta ennél fogva egy új ipariskolának felépítését, melyre állam
segélyt is kilátásba helyezett..."

" .... Júl. 2: Óriási vihar dühöngött a községben... a templom
ablakait.. nagyon megrongálta..."

" ... Júl. 6: Vaszkó Dánielné az Öregkertekben saját háza elé
egy új vaskeresztet állíttatott .. mely ünnepélyesen megáldatott...

'~ ... Júl: ~2: T~ ~éné... az endrődi templomnak egy be
teglatogatasl bronzlampat adományozott..."

"':'. A Ko.ndorostanyán szervezendő önálló lelkészség ügyé
ben Ujabb Iepesek lettek megtéve. A Hunya József-féle ház
megvételére újabb tárgyalások folynak..."

· " ..: ~után a kondo!"ostanyaiak az endrődi egyháznak a tize
det kepczik, ezért a párbér és stóla váltság mennyiségéről az új
kondorostanyai lelkész javára oly módon mondottam le, (az
ep.drödi plébános) hogy ... évente 320 koronát testvéri szeretettel
fclajánlok. ..

" ... Okt. 16: Kondorostanyán a Hunya József féle ház telké
vel együtt tízezer koronáért meg lett véve a jövőbeli lelkészi
lak.ásI12k..."

"... Új községi orvosnak Dr. Weiss Aladár lett megválaszt
va..."

."... Új. gyógyszerész, Hoissy Lajos megvette a (Inásodik)
gyogyszertarat. .."

" ... Nov. 9: Az Dregszőlőben megalakult a népszövetség..."
1909: W" Máj~ 3-án és 4-én erős fagy volt.." .

· ':..: Bám~atos a technika legújabb vivmánya: a levegő meg
hóditasa. Blenot francia mérnök 150 m magasságra szállt fel.
Budapesten július 1-15 között tartott nemzetközi repülőverse

nyen egyesek 1200 m magasságra is felszálltak..."
" ... Dec. 12: Ünnepélyesen megáldottam az új szövetkezeti

matoros malmot, mely 80.000 kor. költséggel épült..." (A
kondorosi kövesút mel1etti malornról van szó, amelyben később

fürdő is volt,. és az a malom adta a falu első villanyárarnát.)
· 191?: "... január 21: Kováts Gyula kisbirtokos és fuggetlen

segr választatott országgyűlési képviselővé... (Kováts Gyula
1912 jún. 7:..én miután az ellenzéki képviselőket a Ház üléster
méből karhatalommal eltávoIították, három lövést tett Tisza
Ist:án gr. ~lnökre az ülésteremben, de a lövések egyike sem
talált E~tán öngyilkossági kisérletet követett el, s bár súlyosan
megsebesitette magát, hosszas betegség után felgyógyult Révay
lex.)

.. ".... Jan. 22: A Hárrnas-Körösön építendő vashíd ügyében a
Kozl. es Keresk. Minisztérium kiküldöttjei, valamint Gyoma és
Endrőd, és a vidéki községek képviselete megejtette a ... mű

szaki bejárást. A híd rnintegy 250.000 koronába fog kerülni... "
"... Osszel csaknem szakadatlanul tartott az esőzés, mi által a

fold nagyon átázott, feneketlen sár támadt és a közlekedés csak
nem lehetetlenné vált..."

"... Decemberben hóban Nádasdi helybeli kisgazda auto
mobil járatot létesített Gyoma és Endrőd között..."

Hornokné Németh Eszter

. A Katolikus Iskola 1. évn~itó~ia . akikert az ískolaépÍiIi...

.. VARO~~ G~omacndrőd - Megjclenik havonta. Kiadja: A KDNP GyomaendrődiSzervezete
Felelosszerkeszto:C~ Ferenc, 5502 ,?yomaendrőd, Damjanich u. 15. - Szerkesztök: Császárné Gyuricza Éva,

Gelllll Jozsef, Hornokne Ncmeth Eszter, IvanYI Mana, Marsi Jánosné, Márton Gábor, Ungvö!gyi János, Vaszkó Irén
.. Felclős Kiadó Vaszkó András

MÜVELODÉSr E~ KÖZOKTATÁSI MlN1SZrtRIUM: Nytsz.: BIPHF /1495/BÉ/1 995.
Kcszü] t: Pelyva házinyomd.1, Gyomaendrőd, Fö út 81 II
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• hassák: saját hitelüket ala
I csony 20-50 %-05 áron, az

ún. másodlagos pénzpia-
con.)

A kereszténydemokra
ták egyr~ sürgetőbbnek ítélik azt, hogy
megtaláljuk az ország számára a legjobb
adó.sság Kezelési politikát. A jelen gazda
ságJ. helyzet kísértetiesen hasonlít azok
!lak az eladósodott országoknak szomorú
~elyzetére, ahol szintén a visszafogó,
ugymond restriktív pénzpolitikát folytat
~ ahol a sorrend előbb a jó pénz, majd
a JÓ gazdaság s végül jó társadalmi hely
zet lesz. Ezekben az országokban az
er:mnény: lelassult gazdasági fejlődés,

erosen megnőtt vagyoni különbségek
(tehát gyorsan nőtt a szegények és oaz
dagok közötti távolság), és a külső adós
ság mellett nőlt a belső adósság is. A
gyakorlat mintha azt bizonyítaná, hogy
az eladósodott országoknak a monetáris
pénzpolitika életveszélyes.

Tehát a sokat emlegetett egyensúly
vagy növekedés kérdésére a helyes vá
lasz: előbb növekedés és utána az egyen-
~~! o

A regionális debreceni találkozó
üzenete, hogy a tisztességes tőkefe1hal

mozásra a magyar gazdaságnak szüksége
van, mind az iparban, mind a mezőcraz

daságban. Ezt a nemzetközi péJlZvilág
nak ~eg kell értenie! A magyar gazda
ság ~ssza akarja ÍJZetnÍ az adósságát,
de elobb meg kell erősödni~ végre kell
haj~ az i~~r és a mezőgazdaság fej
lesztesl tervét. Ehhez a táj jó befekte
tési lehetőség. Nem hitel~ hanem
műkódő tőkére van szükségünk, ami
nem növeli tovább az adósság
állományt Az országnak nem a szociá
li,s I?adások nagysága okozza a prob
Jemal, hanem a nagy adósságteher.
Ezért van szükség a gazdaság növeke
désé~ mert abból lehet csak az adós
ság és a jóléti, szociális problémákat is
megoldani, és a gazdaságot növelni.

Adósságot fizetni és növekedni egy
szerre nem megy!

Császámé Gvuricza Éva

Ini és növ
gysz re eID lehetl
A KDNP regionális debreceni

találkozójának üzenete...
mány hitellcöIillyÍtést. Ám e sorok írója
ehhez a megállapításhoz aD..:J.yit tesz
ho~ hogy ezekben az években a uri
hazá.nl:ba jött a legtöbb külföldi tőke e
térségben. A tőkeáramlásnak viszont
minimum két feltétele van: a biztonsácr
és a profit. ValószínlI, bogy nem oly':;
mértékben és ütemben jött volna a mii
k<>:,ő tőke,.~ mi ~or az adósságköny
nYltést k:é1]ük. Sajnos, könyörtelen tény,
h~gy ~e~ lett volna elég ll. államadósság
konnYltese, elhalasztása, hiszen az ip2.(
és a mezőgazdaság elavult szerkezetéhez
~űk:ödő kü!fóldi tőkére is szükség voll,
Illetve van a mai napig is.

Abból a tényből kiindulva, hogy Ma
gyarország eladósodása nem egyedi eset
még itt Európában sem, de ma már fejlő

désünk gátja a hatalmasra növekedett
adósságállomány, a Kereszténydemokra
ta Néppárt az eddigiektől eltérő más és új
megoldásokat helyez előtérbe.

Mindkét előadónak a pártonkívüli
Kopátsy úrnak és a kereszténydemokrata
Szakolczay úrnak ebben teljesen meg
egyezett a véleménye. Az általuk javasolt
megoldások: először is pontos hitelfelmé
résre van szükség, mert valójában nem
Ismert a pontos hitelhelyzel. Tudni kell
?gyanis, hogy mennyi a Magyar Nemzeti
B~ (a k?rm.ány) 2,dóssága és mennyi a
vállallcozÓl szféráé. Hiszen ecrészen más
kezelést igényel az államadÓsság, és a
v~ozói adósság. Ez után pedig ke
resw kell a kormányzatnak a kamatcsök
kentési lehetőségeket, élni kell azokkal a
lehetőségekkel, amelyek meilett a hitele
ző bankok kockázati tényezői csökken
nek. (Pé!dául a bankok, konzorciumot
~ társulást hozhatnak létre, egy~
egy hitelfolyósításra. A hitelek tőzsdei

érté elés,e után lehel.Ővé kell tenni, hogy
az eladosodott országok visszavásárol-

dó sálal f
Gazdasági é etünk egyik

sarkalatos pontja, hogy a fel
.gytIlt áll adósság és annak
k1unatai fizetése mellett ho-
gyan tudj talpra állftani a
legyengült magyar ipart és mezőgazda

&ágot. EgyátaIán le et-e úgy fejlődni,

hogy közben adósságot törlesztünk:?
.E kérdések szakmai e őadására és vi

tájára' gytIltünk össze Debrecenben, a
Ke et-magyarországi megyé keresz
ténydemokrata gazdasági szakemberei és
az alapszervezetek eInökei. A meghívást
és .~ szervezést a Hajdú-Bihar megyei
eInok kezdeményezte, a debreceni alap
szervezettel együtt.

Dunától keletre, szinte minden me
gye képviseltette magát, az északi me
gyéket is beleértve. igy 8 megye képvise
lője, és két budapesti KDNP-s politilms
~~atta. Kopátsy Sándor és Szakolczay
Gyorgy Igen magas színvona!ú, Ge köz
érthető e!őadisát.

. Az e.lőadáso~ során megtud uk, bogy
miké t IS kezdőclött a mára már szinte
fojtogatóvá vált adósságállomán kiala
kulása.

Még a 70-es évek közepé , az olaj
válság kirobbanása után kértük. és
kaptok, a sokszor inkább politikai,
mint gazdasági célú hiteleket. Ekkor
nőtt meg hirtelen a hitelállomány. A
Kádár-rendszer gazdaságpolitikusai,
pénzügyi szakemberei pedig egyszeruen
nem merték bevallani, hogy az ország
adósságállománya jóval nagyobb annál,
mint amit addig bejelentettek. Az adós
ság első krízise 1982-ben volt, majd
89-ben megis étlődött, ugyanis akkor
már nem titkolhatták tovább, hogy az
államadósság jóval nagyobb annál, mint
amit az ország teherbír6-képessége még
elviselhet. A lejtőn. már nem lehetett
megállni: Tovább kellett felvenni az IMF
és más ölcsönöket. Az egyik hitelt a
másikkal fizették vissza., és a kamatok
állandóan nőttek.

Szakolczay professzor úr szerint 90
ben súlyos hiba volt, hogy a rendszervál
ozás első hó apjaibm nem kért a kor-
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,Ha utolér az e!űzhetetien honvágy, fülembe mindig az
endrődi harangok istendicsérő szép szava kondul, melyre a
vallomásos úrangyala három versével felel szívem.

Eggyel, az áldott emlékű halottaink nyugalmáért, eggyel,
hogy szent szülöföldünknek adósai sohase maradjunk, az
utolsóval, a harmadikkal, az utánunk jövó'kért, akikben
valósuljanak meg álmaink, s épüljön-szépüljön tovább az idó'k
végezetéig Endrőd" Tímár Máté

Az endrődi festő

Uh..rin Péte::
Endrödön született 1887 május 22.-én. N~oyapja: B uhrin József

1848-ban il község birája volt. Két testvére vett részt a szabadságharc
ban. Nyolcuk közül a harmadik Mihály (1855-1935). Ö lett a paraszt
festő apja. Timár Katalint vette feleségül, aki böséges gyermekáldással
örvendeztette ~eg férjét. (József, Hermina, Eszter, Péter, Imre, Kata
!in)

Péterben az Uhri..nok minden kiváló tulajdonsága megvolt. Kicsi ker
rától a föld, a növények és állatok rajongója 'iolt. Csodálatos kézügyes
ségével, már elemista korában kitűnt. Már elsős korában "akkurátus
lovat, marhát, malacot, kutyát, pulykakaXast kanyaritott pillanatok alatt
pár vonással a táblára vagy papírra. Nemcsak a keze mozgott boszorká
nyosan gyors ügyességgel, 1>..anem az esze is." Negyedikes korában
Bence Sándor igazgató keze alá járt. Ev végén ilyen szavakkal kereste
meg az apát: ,,Mihály gazda I Ezt a fiút taníttatni, képeztetni kel1' Isten
ellen való vétek lenne kiműveletlenül hagyni. ilyen kézzel, szemmel,
elképzelő tehetséggel, és éles ésszel sokra viheti. Endrőd neves embere
válhat belőle."

Bar az apának voltak komolyellenvetései, mégis bekerillt 10 éve
sen a Gyulai Katolil-us Gi.mnáziumba. Elmaradt a szeretettől meleg
otthon. Jött a sok memoriter, latin nyelv, konjugálás, deklinálás...
Elmaradt a rajz, ami annyira érdekelte volna. Eltünt a csodálatos ter
mészet a maga ezernyi növényével, sok-sok érdekes állatával. A máso
dik osztály kitűnő elvégzése után nem ment vissza. Pedig a gimnázium
,,fötisztelendő igazgatója" barom hivatalos levelet is küldött, melyben
kérte: a... ,,kedves sziíiőket, példás magatartású, ernyedetlen szorgalmú
és kitűnő előmenetelűPéter fiuk további iskoláztatásara..."

Péter folytatta a szülők, nagyszillók, elödök sorsát. Korán reggel in
dult ki a tanyara. Főleg az állatok elláffisában segítkezett. Idő múltán,
ahogy nőtt, erősödött, minden paraszti munkában példát mutatott.

A tél lett sziunára a boldog idő. Előkerült a vázlatfuzet. Rajzolt. De
milyen Üeoyesen: kenyeret dagasZtó édesanyját, őrletni vivő apját, a
szekeret szalmával ra.lcó testvéreit és béreseket, a vályúná1 iszogató
állatol<".at, tanyájukat;. a sűrű hóhulláson át alig látszó templomot, a
Körösről vizet vivő askonyokat, köpillóvel dolgozó nénjét, a-'guzsa1yos
ba, [onóba igyekvő lányokat..

Mennyi Petőfi-vers illusztráció született! Az alkonyatban betyárt
követő farkasok, téli estén komami indulók, vándorló cigány-karaván...
egész sorozat a János vitézből.

1902 karácsonyán fiatal legény cimboráival "betlehemest" járt.
lvl..aga készítette hoZZÁ a csodálatos betlehemi istállót. ,,Igazi remekmű
vet alkotott. Tökéletesen kiformálta a Kisjézust, Máriával és Józseffel,
az imádásra érkező pa...rasz!okat, hogy csak arnulva lehetett nézni... A
jámbor ökrök, szamarak, bárányok a megszólalásig igazak voltak.

Mikor Szép-Tímár Jankóékhoz nyertek bebocsátást, ahol tíz három
és tizenhét év közötti gyermek és fiatal ámult a rendkívüli szépségen,
ott a Jancsi pásztort alakító uhrin Péter szeme is megakadt a tizenhá
rom éves Jolánkán, mint Noé apánk. bárkája az Ararát hegyén, az

özönviz clmúltakor.
Karácsony napjara az egyik angyal arcát átfestene, de olyan

remekül, hogy minden háznál [elismerték benne a "szegény hentes
lányát, Jolit." ünnep multával Zelinka plébános úr el is kérle a felsze
relést és a templom kis oldalkápolnájában helyezte el közszemlére. .

Tavaszt61 őszig a hétvégeken - a helyi szokás szerint - a faluszéli
szérűskert, akisgyep cikázásain mind többet forgott Péter Jolán körül."

1908-ban vonult be katon.ának, mint honvéd-huszár, Kecskemétre.
Hamar kiváltotta bajtársai és felettesei elismerését. "Oiyan rendet
tarton az istálló portáján, hogy az öreghuszárok elé is öt állították
példaképnek"... ,,Legjobban akkor ánútotta el katonatársait, rrükor a
"Szellő" hiteles mása a szénarács fölé kerűlt." Kakuszi hadnagy úr
kedvenc katonája lett. SzajXlrodtak a krumplivirágok a piros parolin. A
vőlegény hadnagy úr gyakran magával vitte a "sneidig huszárt"
Helvécián lakó menyasszonyához. ott szüret, névnap, torok alkalmával
a társaság kedvence lett Péter. A lányok elismerését a róluk készült,
portrékkal vivta ki. Különös siker volt, mikor ízes elbeszélése nyomán
megtudták, hogy az országos hírű, kedvenc színészük, Rózsahegyi
Kálmán Péter egyik nagybátyja. Az is sokat emelte, hogy a lányokat
lovagolni tanította.

Anyja ellenkezése ellenére leszerelése után feleségül vette Ti.-nar
Jolánt. Az esküvőn és az azt követő lakodalmon vendégük volt Ka1.'llSZi
fóhadnagy és az akkor mar felesége: ila. Esküvő után gazdaképzö tanfer
Iyamba kezdett Péter. Jegyzeteit remek illusztrációval díszí':et:e. Apja
mégsem engedte meg, hogy kertgaz.daságot létesitsen egy darab földön.
,,Kell a föld a búzának, árpának, kukoricának, nem tékozoljuk el ber
londságokra" - mC'ndta az apja.

Aztán szép sorjában születtek a gyerekek., Péter, Pali, Bandi.
Jött a Szarajevóban történt tragédia és a világháború. Pétert behív

ták a 2. honvéd-htiSW ezredhez Debrecenbe. 1914 augusztusában
indultak a harctérre. A gorodoki csatában esett át a tüzkeresztségen.
Október 8-án mar Uzsokon, 13-án a Styr völgyében, december 11-én
Iwkowánál harcolt. A karácsonyi csatának Dukla környékén volt része
se. 1915-ben Kolomeánál, majd Csernovitzná1 vitézkedett. Átkelve a
Bug folyón 1915. szeptember 15-én a Dnyeszter és Szeret összefolyásá
nál súlyos lábsérillést szenvedett. Októberben mar Debrecenben gyó
gyították. onnan utókezelé~e Rózsahegyre kerűlt. Ott volt ideje, meg
lehetősége festegetni. A betegszoba egyik sarkában volt a műterme. Az
intézet orvosai, ápolói, sebesült tisztek voltak a modellek. Közben tbc
!Mnadta meg. Fél tüdejét elmeszesítették.

Leszerelése után kezdte elölről az életet. A barom gyermek után ik
reket szült Joli, Lacit és Vincét, kik pici korukban felcserélték 2 bölcsöt
a koporsóval. 1923-ban Miklós, majd utolsónak Terike zárta a sort.

Sógora Szép-Tímár Jóska hívta, menjenek velük Amerikába. E sza
vakkal utasította el: "Te is tudod, sógor: itt élned., halnod kell." Kana
dából sürúnjött a hívó levél. Hiába.

Szabad idejében festett. Nagy értéke, hogy a századforduló
Endródjéröl hiteles képet hagyott ránk. (Az endrődi komp, a Mók6 féle
szélmalom, Vándorló cigánykaraván...) A Kaszinó színpadjához színfa
lat festett. Könyvtár létesítését szorgalmazta, és segitette a tanyai ka
szinóban.

Sorsuk javitására 800 kataszteri hold szántót és 400 legelő': 'Xreltek
szövetkezve tizenöten. Majd újabb bérletet szerez baró Huszár birtokán
1200 holdon 63 család részvételével. N~oy és szép terveik voltak. Az
ott végbement változást három nagyméretú képben örökítene meg:
Póhalom múltja, Póhalom jelene, Póhalom jövője. CA békéscsabai
múzeumban találhatók.)

A hannincas években Budapesten a Földművelésügyi Minisztérium
rendezésében képkiállítása volt.

A második világháború alatt sok baj érte. Színte minden terményét
,,Jurcsek-pontba" kellett beadni. Lovait besorozták a hadseregbe, fiai
katonák voltak, sokáig nem tudott róluk. Rengeteget dolgozott. Egész
sége megrendült. Egy kellemetlen hir szívroharp.ot idézett elő és 1944.
szeptember 5-én meghalt.

56 képéről tudunk. Azonban ebből kilencnek a sorsa ismeretlen.
Rengeteg vázlatából alig maradt valami, s eltúnt nótáskönyve is, mely
be kora legénységétől kezdve gyűjtötte a népdalokat, kedvenc
magyal'lótáit, katonadalokat, de voltak abban a községben ismert mon
dókák, köszöntók és azok a vófélyversek is, melyekkel annyi vidám
eseményt szerzett. Az eltúnt fuzetben a maga alkotta versek és nóták is
elvesztek.

Mánon Gábor
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* HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK *

és kilátásba helyezte az Önkor
mányzat további segítségét Majd
Császárné Gyuricza Éva kért szót
Emlékeztette a jelenlévőket, hogy
a gondolatot, amely ma megteste
sült a megalaku1t Rt. formájában,
4 évvel ezelőtt Budapesten az
Endrődiek Baráti Köréb61 indult
el. Köszönettel tartozunk tehát,
nemcsak azoknak, akik ma anyagi
erejükkel létrehozták e társaságot,
hanem azoknak az egyesületi
tagoknak, alapítóknak, kurátorok
nak, akik bár nem lettek részvé
nyesek,· de lelkesedésük, buzgó
ösztönzésük nélkül nem tartanánk
ma itt. Mindkét felszólal6t a
részvényesek hosszan tartó tapssal
üdvözölték.

A közgyffiés befejeztével a
megválasztott tisztségviselők

megtartották: els5 ülésüket, ame-

A korábban meghirdetett na
pon és időben, a megbív6n szer~

16 napirenddel megtartDtta alakul6
közgytílését a Körös Termál Hotel
Részvénytársaság 18.490.000,- Ft
alapt5kéveL

A közgytílést azonban meg
e16zte aKisréti Gy6gyszáll6ért
Alapítvány kurat6riumi ülése.
Ugyanis azalapít6 okiratban az
alapitvány, mint az Rt alapít6ja
kikötötte magának azt a jogot,
hogy az Rt els6 igazgat6ságát és
felügyelő-bizottságát megválasz
sza. Igy az Rt. alakul6 közgyt1lé
sén csupán be kellett jelenteni eit
a tényt. A kurat6rium rövid vita
után egyhangúlag, ellenszavazat
és tart6zkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Az Rt. igazgat6ságának: tagjai:
Császár Ferenc, Dinya Lászl6, Dr.
Gellai Imre, Hunya István,
Knapcsek Béla, Kovács Lajos, Dr.
Valach Béla.

Az Rt. felügyelő bizottságá
nak. tagjai: Dr. Darvas Tamás,
Gellai J6zsef, Gyuricza István,
Lizák Istvánné, Várfi András,
Vaszkó András.

Az olvasó bizonyára nem 01
vasná nagy érdeldődéssel az Rt
közgytílésén elhangzott 10 napi
rendi pont megtárgyalásár61 szóló
híradást, hisz az száraz, szakmai
anyag, adatok felsorolása,. és azok
feletti szavazás. Mégis a 3. napi
rendről kell néhány szót ejtenünk.
Ez a napirend így szólt: döntés a
részvénytársaság megaJakllJásár6L
Mielőtt e tárgyban szavazásra
került volna a sor, Dr. Gellai Imre
úr felváz0Ita az eddig megtett

rJl,é~~k"lt ~ ~i:iUi~ feto
utat, a remélhető jövőt, azok
variáci6it Elmondotta, hogy a
befektet5k jó helyre helyezték
pénziiket, mert az Rt. olyan tárgyi
vagyonnal rendelkezik, amelynek
az értéke az időben csak növeked
het. Egy találó hasonlattal jelle
mezte az Rt megalaku1ásának
helyzetét. "A mag, amelyet az
ALapítvány 4 évvel ezelőtt elve
tett, most kibújt a fóldb6l, s
hogy c fa növekedjen és virágba
boruljon, már a részvényeseken
és a vezetők:ön, tehát rajtunk.
múlik"

A szavazás most is, és mind a
10 napirend esetében is, egyhangú
volt

A napirendek megtárgyalása
után Dr. Frankó Károly polgár
mester úr sok sikert kívánt a
megalakult részvénytársaságnak,

lyen megválasztották. vezetólkeL
Az :gazgat6ság etnökéül Dr.

I Gellai Imrét választották. A
felügyel6 bizottság elnöke
Gellai J6zsef lett. Az Rt. ügyve
zető igazgatója Császár Ferenc.
" Örvendetes, hogy a részvénye

sek közül sokan ott maradtak a
teremben, és megvárták a bizott
ságok döntéseit. Ekkor egy-egy
pOhár pezsg6vel köszöntötték
egymást a jelenlévők.. Pohárkö
szönt6jében Dr. Gellai Imre úr az
igazgat6ság elnöke ismét hangsú
lyozta, ne felejtsük el, mi ma még
csak az út elején vagyunk.

Este hat óra után került sor a
sajtótájékoztatóra, melyet Dr.
GP.llai Imre tartott. A jelenlév5
újságír6kon kívül a részvényesek
is nagy figyelemmel hallgatták.
őt.

Befejezésül álljanak itt rész
vényes társunknak, Tímár Mihály
volt endrődi plébános atyának a
részvényesekhez intézett sorai, aki
nagy elfoglaltsága miatt nem
vehetett részt a közgyűlésen:

.,Kedves Testvéreim!
Sajnos, csak lélekben tudok

köztetek lenni. Az alábbi szentí
rási idézet szellemében imádko
zom a magasztos ügy sikeréért:
Minden időben magasztald
Istent, az Urat, és t6le kérd,
hogy az egyenes úton járhass, s
hogy szándékaid és útjaid jó
véget érjenek. (fóbiás 4,19.)
Megértéseteket kérem, hogy
nem tudok jelen lenni. Imádsá
gos és hálás testvéri szeretettel
köszöntök mindenkit. "

Császár Ferenc

Szépen halad a második vonal is, népies nevén
SZIKRA
Eredményei:
vm. 27. Sarkadkeresztúr - Szikra 0:3
IX. 3. Szikra - Kötegyán 2:0
IX. 10. Bucsa - Szikra 3:2
IX. 17. Szikra - Tarhos 3:0
IX. 23. VészJ.iJ - Szikra 1:1
X. 1. Szikra - Kétsoprony 2:4
X. 8. Mezőberény - Szikra 1:2
X. 15. Szikra - Gerla 5:0

Az ifik is szépen araszolgatnak, viszont a
serdülók az erós ellenfelekkel nem nagyon
boldogulnak.

sikerült kétvállra fektetni: Medgyesegyb.ázát és
Békést.

Eredmények:
IX. 13. Barátság - Battonya O: l
X. L Mezőhegyes - Barátság O: l
X. 7. Barátság - Medgyesegybáza 2:0
X. 14. Barátság - Békés 1:0
Tabellán:
2. Endrődi Barátság O 6 3 1 16:5 21
6. Gyoma Fc. 10 4 4 2 19:11 16

MARTON GABOR

iTovábbra is versenyben
Bár szeptember 23-án

itthon vereséget szenved
tünk Battonyától , úgy látszik,
nem tört meg a csapat lendülete. Mezöhegye
sen igyekeztek feledtetni az itthoni vereséget és
gyózelemmel tértek meg. Aztán két jó csapatot

a gyomai kónyvtárba. Érdekel minket
többek között a csizmadia, a kovács, a
bognár, a suszter, a takács, a pék, az
asztalos, az ács, a kútásó, a vályogvetó, a
téglavető, a cukrász, a bádogos, a köte
les, kályhás stb. mesterség. Aki tud
ilyen foglalkozású mestert, kérem, szól
jon nekünk, vagy írja meg. Az 1945
előtti kereskedelemről is keresünk ada
tokat és fényképeket. Minden segítség
nagyon fontos nekünk. Köszönjük. Cí
münk: Bonismereti Egyesület 5501
Gyomaendrőd, Pf. 20.

SPORT

A Honismereti Egyesület hírei
- 1995. október 14-én, szombaton 30

hallgatónak érdekes helytörténeti előadást

tartott Tímár Antal középiskolai tanár. Az
előadás témája: Endrőd újratelepülése
voll A tanár úr ismertette a legújabb kuta
tási eredményeket, és szólt a még megvá
laszolatlan kérdésekről.

- A Honismereti, Egyesület tagjainak
döntése alapján egy kopjafát készíttet az
egyesület október 23 emlékére és ezt a
Hősök terén állittatja fel.

- Megszavaztuk azt is, hogy a
Millecentenáriumra az előző évekhez
hasonló, de nagyobb szabású várostörté
neti pályázatot hirdetünk meg a város
diákjai számára.

- A Honismereti Egyesület kiadásában
l 996-ban jelenik meg az Endrődi Füzetek
ötödik kötete, melynek témája: kézműves

ség és kereskedelem Endrődön. Kérjük
mindazokat, akiknek írásos dokumen
tum, vagy fénykép van birtokában, má
solás céljára hozzák be az endrődi, vagy



1995 november VÁROSUNK 5

. , " Katolikus ~rónika ' ..?~..
Novemberi ünnepeink:

november 1. Mindenszentek
november 2. Halottak napja
november 5. Szent Imre herceg
november 19. Szent Erzsébet
november 26. Krisztus Király
november 30. Szent András apostol

Gondolatok a halálról
Nem a halál rossz, hanem a rossz halál.

(Aranyszájú Szent János)

Az 11 feltámadás c':rl.e1lIle. hogy fi leöl 65 a lélek. wninl közösen viutk vée}Je
cselcl.edeleikel u8YfiDligy minclkellen me&iek:nnd. /:lZ itélelen. éö minclkellen
megkapják vfi8)' ajulBlmfil vfi8)' fi bÜDlel6sl

(&zed Aoihfll5)

Egy orvos van: Krisztus - és egy orvosság: az örök él~t.
(Liszt Ferenc)

51 ho1áf{épe már llelTU:.5O.k nemjé1efmetes eúJtt.e:m, fzanem nagyon soR.. Vlgasz
UÚóés megnyugtató van benne számomTa... Sofuzsem feR..szem le a.né1J:fd, frogy
meg negonádndm: hoÚULp - bámlenn.ytTe ts.fttudvagyoR.. - UÚIb1. már nem lesze{
itt.

(W. Ji :Mozart)

A halál az Egénnek felőlünk. látszó oldala. A má·
sik oldalt így 1úvj4k: feltámadb.

(Romano Guardini}

Ha a halál olyan vaiilkit szaJdt el tó1ilnk,
aki igen közel állt hozzánk, akit kiilönösen szerettünk, megdöbbe

nünk, s megállunk egy pillanatra. Lett légyen mélyen hívő is valaki,
összeszorítja szívét a halál közvetlen közelsége; átjár a fájdalom., s alig
tudunk könnyeinknek parancsolni... Ez nem baj, híszen Krisztus is sírt,
szabad utat engedett emberi szíve érzéseinek barátja, Lázár sírjánál. S
mert Krisztus maga is átélte ezt a szenvedést, bizalommal fordulhatunk
hozzá. Minket keresztényeket a bánat, a gyász nem tud teljesen letörni,
mert számunkra nem reménytelen az elmúlás, bár kétségtelenül nehéz
elszakadnunk a szeretett személytől. A pillanat fájdalmán azonban

Első mise az iskola kápolnájában

átsegít a biztos tudat Szent Pál szavai segítségével: ,,Míg élünk., az
Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk,
akár halunk, az Úré vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt
föl, hogy holtakon is, élőkön is uralkodjék." (Róin 14,8-9)

Ezzel kell tehát önmagunkat bátorítanunk, s a vigasztalásra szcru
lókat is.

Amivel felülemelkedhetünk a gyász fekete komorságán, az az
imádság, amely mindig erőt, bátorítást ad. Azonkívül a Szentírás is
tanít a holtakért való imádságra: Júdás Makkabeus "...mintegy 2000
ezüst drachmát küldött Jeruzsálembe engesztelő áldozat bemutatására.
llyen szépen és nemesen viselkedett, mivel gondolt a feltámadásra. lIa
ugyanis nem hitt volna az elesettek feltámadásában, fölösleges és
értelmetlen dolog lett volna a halottakért imádkozni. Arró! is meg volt
győződve, hogy akik jámborságban haltak meg, azokra nagy jutalom vár
- ez szent és jámbor gondolat volt. Azért mutatott be engesztelő áldoza
tot, hogy megszabaduljanak bűneiktől." (2 Mak 12,43-46)

S nem feledhetjük, hogy a Szűzanyának ajánljuk magunkat, mert ó
is sokat szenvedett, amikor szent Fiának keresztje alatt állott. Kérjük
ezen imádságok segítségével a ,,Mennyországnak ajtaját", legyen szó.
szólója elhunyt testvéreinknek., s imádkozzon érettünk is, most és halá
lunk óráján...

Búcsú

Az endrődi Szent Imre Templom búcsúünnepe novem
ber 5-en. vasárnap délelőtt 10 órakor lesz. Az únnepi mise
után utcai kónnenet a szokott módon.

Az ünnep főpapja Endrőd szülötte Dr. sóczó Ferenc pí-
arista tanár lesz. '

E nagy ünnepre szeretettel hívjuk haza vidéken élő
családtagjainkat rokonainkat és az elszá.rrnazottakat. ..

Részlet Szent István király IlÚelmeíbó1, melyet fiához,
Imre herceghe: irt

Az erények mértéke teszí teljessé a királyok koronáját, és a para.l1
csok közt a tizedik.. Mert az erények ura a királyok királya, mi.1cént égi
serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz p'l
rancsból. Kell hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a
többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és
kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak
kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége,
sarjam jövő reménysége, kérlek., megparancsolom, hogy mindenütt és
mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a
rokonságodhoz, vagy a fOemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a SZOQ

szédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is,
sót mindenkihez, aki ho:z:zild járuL Mert a szeretet gyakorlása vezet el a
legföbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz,

őrizd szívedben mindig az isteni intést: ,,Irgalmasságot akarok és nem
áldozatot" Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz,
hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, ne
hogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy
alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és ajöv5ben!

Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess va"ay
kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy
becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy
szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál
ösztönzójét

Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, néLJ....ll
lük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni.
Ámen.'

IltinyvajánliJI

Szent Gellért
napi kalauz az 1996-0s évre

Ez egy jövő évi naptár. ahová minden napra bejegyez
hetjúk legfontosabb dolgainkat. A kiadványt gazdagítják. '
meg lelki olvasmányok és imák. Hasznos saját magunknak
is. va.Iamint elajándékozásra is kJválóan alkalmas.

Kapható a plébánián. sok más kiadvánnval együn.
Karácsonyra értékes ajándd: a könyv!
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az akkor még biztos megélhetést nyújtó
munkahelyről. Nem is kerestünk piacot Jó
ötletnek látszott. hogy itt kialakítsuk azt az
első boltwlkat. ahol még tejtermékekkel.
néhány alapvető élelmiszerrel bóvitettük a

maszek pékség. Akkor már inkább mi
lépjünk! - gondoltuk ., míg valaki meg
nem előz bennünket Épp adódott is egy
megfelelő épület. szintén jó helyen. a
Kollmann-telep tövében. lényegesen

masszívabb és tágasabb, mint
az endrődi. Boltnak is na
gyobb, megfelelőbb helyiséget
tudtunk kialakítani. nagyobb
ároválasztékkal, így ottani
forgalmunk kezdettől fogva
meghaladta várakozásunkat A
sütést ugyanolyan felszerelt
séggel és technológiával
kezdtük. mint itt Endrődön, de
mivel a hely tágasabb volt. a
péksiitemény gyártását teljesen
átvittük oda. Később egy új
kemence beállitásával megdup
láztuk kapacitásunkat.

- Ha már erről beszélünk:
kenyér és péksiitemény választékot Csak a hogyan lehet a kapacitást
minket megkeresá egy~két boltnak szálli- ebben az iparágban meghatározni?
tottunk. de ennek nagyon hamar láttuk a - A kemencék alapteIilletével, de hogy
korlátait Kezdeti tőkénk korlátozott volt. más viszonyítási alapot is nyújtsunk: 30
hitelt piaci kamatra nem mertünk felven- m

2-nyi kemence kb 80o/o-ban biztosítja a
ni. Ma is valljuk eZ! az elvünket. ma is mintegy tizenhatezer lakosú városunk
csak a haszon visszaforgatásával építjük. kenyérelIátását kétműszakos gyártás mel
növeljük vállalkozásunkat A:z1 még tudni lett.
kell erről a szakmáról, hogy ma á piaca - Mennyire nyereséges a vállalkozá-
annyira telített. hogy óriási harc folyik suk? Mekkora az évi árbevételak?
még a fennmaradásért is. Az állami sütő- - Ha figyelembe vesszük. hogy nem
ipar az előre láthatónál is sokkal hama- nagy tőkével kezdtünk, s nem vettünk:
rabb a ..padlóra került", olyan pékségek nyakunkba jelentős hiteleket. akkor nyil
zárták be. mint a szarvasi. amely minta- vánvaló, hogy kezdettől nyereséges a vál
pékség számba ment Így talán elképzelhe- lalkozásunk. Csak a nyereség ismételt
tő. hogy mekkora pozitívumnak könyvel- befektetésével építkezhettünk. Tavaly
jük el, miután pékségünk kezdett ismertté hozzávetőlegesen60 millió forinmyi bevé
válni. és sokan jártak ide Mezőtúrról, telünk volt. az idén 80 millíóra számítunk.
elkezdtünk oda is szállítani jelentős meny- Ennek ellenére nyereségünk nem lesz
nyiséget Ezzel a kapacitásunk kihasznált- . nagyobb a tavalyinál, hiszen újabb és
sága ideálisnak nevezhető volt két mÚ5Za- újabb vállalkozások születnek. erősödik a
kos leterheltség mellett Ezzel így meg is konkurencia Helyben 20-25 holtnak
voltunk egy ideig. de egyre nyilvánvalóbbá szállítunk. így egyik kemencénk kihasz
vált. hogy a Gyomai Sütőipari Vállalat náltsága hétköznap minimálisnak mond
sem tudja sokáig monopolhelyzetét meg- ható, de a hétvégi igények kielégítéséhez
tartani, előbtrutóbb Gyomán is nyílik mégis szükség van rá.

, ,
$ZABO BELA T,
" "T/MAR /MRET E$, ,

HORNOK lA$ZLOT,,
A $/KERGMK, ,

TA R$TULAJDONO$AIT

Mindhármuk nevében Szabó Béla vá
laszol kérdéseimre itt. az új. impozáns
endrődi azlet me;";etti irodában.

g Mindhárman a Sütőipari Vá1Ja1atnál
dolgoztuDk korábban, az volt az életünk
első. és egyetlen eddigi munka-
helye. Meg kell mondani azt is
mindjárt. hogy mindhárman
pékek va~ Homok László
GyomáiJ,. Timár Imre és én
Bndrődön születtünk. szüleink
ma is itt élnek. Imrével ipari
tanulók voltunk. aztán érettségiz-
tünk le. míg Laci érettségi után
szerezte meg a szakmunkás bi
zonyítványt Késoöb mindhár-
man megszereztük a rechnikusi
minősítést. és munkahelyünk:ön
középvezetői állásba kerültünk:

- Mi volt akkor az indittatás,
amiért vállalkozásba kezdtek?

- Túl azon. hogy jött eza
nagy vállalkozási h~ és a környező

településeken egyre-másra alakultak a
~nagyobb pékségek. már látható
volt. mi fog történni az állami sütőipanal.

Gondoltuk. mi is kipróbáljuk. megméIjük
magunkat Mivel munkahelyünk:höz kor
rekt. jó viszony füzött bennünket. így eleve
csak az endrődi telepüIésben gondolkod
tunk. Eladó volt akkor ez a ház, és bár
nem volt ideálisnak mondható pékség
céljára. de'a hely megfelelt nekünk. Az
elkerülhetetlen átalakítási munkákat is
magunk végeztük el, így kevesebbe került
1990 augusztus lo-én elkezdtük a sütést
egy eléggé elteIjedt technológiával: egy 10
m2-es magyar gyártmányú kemencével, és
egy hagyományos dagasztó géppel.

- Milyen volt a kezdet? Hogyan sike
ralt piacof találni, és eljutni arra a szint
re, hogy kenyerak, péksilteményeik ma
már elismertek?

- Hát nem volt könnyú. Kezdetben nem
volt elég rálátásunk a gazdasági dolgokra,
üzemeltetésre. Még utólag is szinte felfog
ilatatlan, hogy belevágtunk. eljöttünk arról
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- Akkor már nem is kérdezem, tervez- kenyérben is. Gazdaságilag stabilizálni re- gondolok, ami nálWtk gázzal történi.::

nek-e kapacitásbövitést, mivel nyilvánva- akatjuk vállalkozásunkat így viszonylag megfizethető, csak elég
Jó, hogy ez a piaci kereslet ftlggvénye. Ez - Még egy uto/só kérdés: hogyan lesz nagy beruházilst igényelt Azonban itt va.l1
az endrődi új bo/tjuk lUJgyon szép, mo- 10 forintos búzából 80 forintos kenyér, még a villamos energia; nem 20-22 fokos,
dem, áruválasztéka is megk6ze/iti sok jóllehet a /iszt sem 10 forint már régen, és hanem 26 fokos bömérsékletnek kell en·
nagyvárosi bo/tét. Biztosan nem kevésbe a kenyér sem mindenütt 80 forint még, nie. Jelentős összeg a munkabér és járulé-
kertllt? Onöknél pl. 66forint, ha jól tudom. kai, ai áfa, és akkor még ne is biztos

- Valóban. Ez már teljesen ,,Iderelt" - Igen, de mire ez az újságcikk megje- hogy mindent felsoroltam.
bennünket, de a várható forgalmat kezdet- leDik, már lehet, hogy 6 forint lesz, vagy - Nem baj, engem ennyi is meggyőző;:

től hozza, sőt, egy kicsivel még túl is több, mert a liszt ára most hetente, kéthe- arról, hogy mennyi minden keila jó ke
szárnyalja reményeinket Vannak azonban tente emelkedik. Ám azt is tudni kell, nyér előállitásához. Kívánom mindannyi
még terveink! Gondolkozunk Gyomán is hogy a liszt a kenyér árának mintegy 25 uknak, és a további 20-2
egy nagyobb It kialakításában. Szeret- o/o-a. A legismertebb összetevőkön tÚL alkalmazottukn"ak, hogy minden célkitűzé

nénk fejleszteni a technológiát is, gépeink mint a só meg az élesztő, még kell bele saket megva/ósithassák, s· mi fogyasztók
öregszenek, korszerűbbek beállításával lisztja\'itó szer is, ami csak a szakmában még sokfJig ehessük' ezt a finom. Kertes
megkönnyithetnénk s23kembereink mun- ismert, ezek természetes anyagok.. Ezen Imre bácsit idéző kenyeret.
káját, javíthatnánk a minőséget, bővíthet- túlmenőe ez az ipar rendkíviU energia- Marsi Jánosné
nénk a választékot péksüteményben :és igényes, és itt nemcsak a kemencék fútésé- Fotó: Liziczai László

Áltá.ános elismerést aratott az ,'-< is he' két órában készülne'

endrődi iskolások október 23-00 1995 okto'be 23 ugyanezekre a müsorokra és az
müsora. Erről beszélgettem Ladá- • r, Éneklő Itjúságra. Regge hétt{f
nyi Gáborné igazgatóva!. (finn • li ) gyakorolnak. Külön köszönet jár

- Gratulálok! A közvélemény epl fi sor a szü1őknek, ogy megértik ezt
szerint éve..1c óta az endrődi iskolásoké a legszínvonalasabb és engedik a gyerekeket reggel hétre.
v-arosÍ színtii ünnepség. -Az igazgató fontosnak tartja ezeket a szerepléseket?

- Köszönöm, de nem engem illet .. dicsőség, hanem elsősor- - Én mindig el szoktam olvasni a forgatókönyvet, megnézem
ban Komóczi Attiláné tanárnőt Ö tervezi el a műsort, ő választja a műsor előtti főpróbákat. Ez nem ellenőrzés, me.
ki a szövegel, ő keresi meg hozzá a zenét Azután már egy csa- Komóczinéban meg lehet bízni, ért hozzá. De nagyon érdekel.
pat munka megy, az egész tantestiilet hozzáállása segitőkész. Nagyon fontos a jó müsor. A gyerekeket meg kell, hogy érint
Mindenki fontosnak tartja. hogy most a mi iskolánk szerepel, és senek bizonyos do}iok az iskolában. és ide tartoznak az ünne
jól kell hogy sikerüljön. Sz(mda tanár úr veszi fel a hanganyagot, pek is. Ené11ctU nincs hazaszeretetre nevelés. Mindenféle ünnep
az erosítést pedig Fagyas tanár úr csinálja a nyolcadikosokkal nagyon fontos, mint ahogy a ~dban is. A családi ünnepeket

- Komoly és rendszeres munka van egy ilyen müsor mögött is meg kell rendezni Hogy szép legyen, hogy emlékezetes
- Igen. Komócziné Icuka vezetésé el míiködik egy irodalmi legyen.

szakkör az iskolában, vers és prózamondással foglalkoznak he . - Érezted, hogy a közönségnek is te)szett a gyerekek szerep-
két órában. Mindig van valamilyen müsor, amire készülniük tése?
kell. Mindjárt ősszel okt 23, azután a karácsony (ez már ha- ge Már az iskolai ÜDnepségen is észrevettem, a kis első

gyomány az iskolában, azután március 15, niajd Ki mit tud, a seink egy pisszenés nélkül hallgatták végig. A jó műsornak :l

ballagás, évnyitó, évzáró - e7.ek folyamatos munkát adnak a hangulata fogja meg a közönséget Egy műsorban nemcsa.1-;:
szakkörnek arról van szó, hogy értsék, hanem hogy érzelmfieg is megérint-

- Szépek voltak az énekkar népdalai's. se az embereket
- Az énekkarnak szeptembertőlúj vezetője van, Dr. Mindák - Szeretnek a gyerekek szerepelni?

Zoltánné. Még egy kicsit szokják egymást - tanár és gyerek. Ök - A gyerekeknek is szükségük van arra, hogy szereperenek.
Aki képes erre, azt szerepeltetni kell: növekszik az önbizalma,
az önbecsülése. Kifejlődik benne: én valamit akarok mondani az
embereknek. A müsor összekötő erő a gyerekek között is, de
kötődést jelent a közösséghez is. lehet látni, hogy most is itt
voltak az ÜDnepségen a tavalyi nyolcadikosok, és a tavalyelőtti

eki.s.
- Milyen jutalmat kapnak a gyerekek a szereplésért?
- A müsor után mindig megdicsérem őket Az iskolarádión

~eresztül meg öszönöm a munkájukat A szereplők osztályfő

nöki dicséretet kapnak, a részvételért pedig mindenki, aki ott
volt az ünnepségen, szóbeli dicséretet kap. Mert méltóképpen
képviseIték az iskolánkat a szülők, a testvérek, a vendégek, a
képviselők, a polgármester - a nyilvánosság előtt

- További sok sikert, csillogó szemü, okos gyerekeink! Sze
retnénk, ha ti már teljes életet élhetnétek. Mert ez a kivánság
csendült ki a ti mondanivalótokból is:

,.M mondta az én anyám:
ez a föld az én hazám,
ide jöttem világra,
remélem, nem hiába"

Hornokné Németh Eszter
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önkormányzati tulajdonba
kerülésévc1 kapcsolatban. A
volt Alkotmány és a voll Lenin
termelőszövetK.ezetelctől szár
mazó 1.700 ha területű 33.000
aranykorona értékű iöldet a
privatizációs miniszter a II..
számú tirpótlási fóldalapbói
sorolta. Ezekre a földekre az

1995. november
Anna és Dr. Csizmadia Ta
más végzi az iskolafogászati
ellátást és az egyéb ok miatt
kötel~zően ellátandók fogá
szati kezelését. Természete
sen a szabad orvos·választás
szellemében bárki felkeresheti
ó'ket E"endelési idejük alatt. Dr.
Dobos Erzsébet és Dr.

Valach Béla január
elsejétől vállalko
zóllént fognak

tovább tevékenykedni. A
vállalkozó fogorvosoknak
vállalkozásuk indításához
közös megegyezés alapján 800
ezer forint egyszeri támogatást
szavazott meg a testület. A
fenti összegen kívül az önkor
mányzat egy-egy újonnan
vásárolt f(}gászati kezel6egy
séget ad át a vállalkozó orvo
soknak. melyekriek értékét 5
év alatt kamatmentesen kell
megtéríteni.

Vár:fi András.,.
ncepc10la

többsége támogatta a jcgyzOi
indítványt Ncmme: szavaz
tak: Bátori Gyula, Hanyecz
Margit, Tóth Sándor, és
Várfi András képviselők.

P.asonl6 ilagy érdeklődés és
viUl. után döntött a testület z
fogászati alapellátás átszer
vezésérm.

Ismeretes, hogy a kormány
megszorító intézkedéseinek
következtében július elsejétől a
fiatalok 18 éves korukig és a
nők 55 év felett, a férfiak 60
év fd~tt részesülhetnek kötele
ző ingyenes fogászati ellátás
ban. Emiatt kellett végiggon
dolni, hogy hány fogorvosra
lesz szüksége a városnak. és
hogy őket milyen formában
foglalkozlaSsa? A testületi
döntés eredményeképpen a
jövőben két közalkalmazott
fogorvos Ridegné Dr. Török

ult rális k
(fóbb gondolatok)

Dm

nd "d

--lill

a

önkormányzat számítolt és a
jegyzői előterjesztés kérte,
hogy a miniszter vonja ki a
kárpótIási fóldalapból és jut
tassa az önkormányzatnak.
Dönteni kellett tehát, hogy
menjen-e minden a maga út
ján, és a sérelmekért kárpótlási
jeggyel rendelkezők minél
előbb földhöz jussanak. vagy
esteleges kedvező miniszteri
döntés alapján a város jelentős

fóldterülettel gazdagodik?
Névszerinti szavazás követke
zett. A szavazáson a testület

yo

A szeptem er 28-00 tertti
leti ülés nagy részben az isko
lák helyzetével, az oktatási
iniéZIIlények Szervezeti és
Mtrködési . zabályzatainak
jóváhagyásával foglalkozott.

Jelentős téma volt azonban
Kültemet zabályozási

te.-vének tárgyalása. A terv
programjából megismer
hető a terület megoszlása.
a mezőgazdasági terüle
teken való építési lehetőség és
az üdülő terület k helyzete.
Foglalkozik a program a terve
zen Kisréti Üdülő és Gyógy
szálló területigényével és a
majdani művelésiág változás
szükségességével, miszerint a
szálló terü.letét a szántó műve

lési ágból ki kell vonni.
A testület megalkotta a

vagyontárgyak feletti rendel
kezé i jog gyakorlásáról
szóló rendeletét. Nem volt
egységes a képviselők vélemé
n e az állami tulajdonú földek

HelysztIke mian sajnos nem adhat
JUK közre teljes terjedelmébe a Dr.
Frankó Károly polgármester úr által
kéSzíten tervet. A· főbb gondolatokat
mégis közöljük, mert azok együttvéve 
jelentőségüket és tísztes.ség~ szándé
kukat tekintve- akár a két település
együnélési koncepciójá.t is adhatnák.

KéIjük kedves olvasóinkat, Önöi is
írják meg véleményüket a koncepció
ban felvetett irányadó gondoL1.tokkal,
és a Népházza.l kapcsolatban. További
ötleteket is szívesen olvasnánk.

"Gyow.a és Endrőd több mint 650 évet
élt egymás mell tt, és alig másfél évtizede
él együn! Vitathatatlan tény e hasz..'los
egymás mellen é~és, melynek lélektaná
val, okaival ez idáig senki sem foglalko
zott, nem kutana, nem végzen tudomá
nyos összehasonlil:ó elemzéseket. Lehet
séges pedig, hogy mindkét település,
mely hosszú időn át majdnem azonos
lélekszámú volt, vallási hovatartozásával,
iparosodásával, vagy éppen mez6gazda
sági kultúrájával különbözött egymástóL.

A két település összevonása <'. lakos
ság megkérdezése nélkü~ majd várossá
válása döntően befolyásolja és befolyá
solni fogja az iInm.á.r egy közig-AZgatási
területen él6 embereket, melyek termé
szetesen megtartotlák hovatartozásukat
szereten szül6földjük, környezetük iránt.

Ezért nem az a kérdés, hogy jó-e
együn élni, hanem az, hogy hogyan
kell

Néhány év múlva felnóhetünk-e a vá-

;asi rangra? Élvezve a vidék, a környezet
szépségét, az eIIl.beri léptéket megtart6
alföldi kisváros rrJnden előnyét...

A település megtartó ereje egyenlő

az itt rejlő és létrehozható értékekkeL.
'Ennek szerves része a gazdasági szféra, a
. munkalehetőség, il feltételezhető gazda-
gcxiás, mely a szellemi élet szférája is
mérhető kell, hogy legyen. Sokan és
sokat kérdezik, miért e kett6sség? Miért
kell két könyvtár, két kultúrház, két vá
rosháza, na és még a pánokból is kett&
kettd? Sajnos csak az OITJkig láwak...
Csakis igy maradhawak fenn az "örökölt"
értékek, és ez a jó. Mert idővel majd
jobban megismerjük egymást! Leswek,
nlint ahogy már vannak is közös, jÓ dol
gaink. Új értékeket teremthetünk és te
remtünk, és már a városban felnövekvő

nemzedék egy közös múltba fogják
gyúrni az új Gyomaendrooöt. Ez! a ter
mészetes folyamatot el kell fogadnunk.

Feladataink 2000-ig
...kultúráh, szép, tiszta, egészséges

környezetú, jÓ infrasLruktúrával rendelke
ző város legyünk. Ezért egy évtized alan
meg keil oldani a város teljes szenny
vfzhá!ózatának kiépítését, egészséges
ivóvfzhez kell jutnunk. A gázfGtés, a
szennyvíz.hálózat, szilárd burkolatú
úthálózat, a később kiépülő telefon és
kábeltévé hálózat valóban városi rangú
településsé teheti Gyomát és
Endr6döL..

- Továbbra is folytatni keli a parkosí-

tást, fásítást, egyre több virágoskert kell
az utak mentén, színesebbé téve vele
városunkat.

- Meg kell valósítani a már kész ter
vek szerirlt a volt gyomai piactér parkosí
tását, hiszen már csak egy ugrás a liget, a
strand, a motormúzeum, a Kner Múzeum
és a Képtár.

- A holtág feletti műemlék jellegű W
don a már elkészített Nepomuki Szent
János szobor testvérpárját -Szent Kristóf
1996-ban lesz átadva...

- Feltétlenül el kell készíttetni Endroo
hfres szülöttének, Rózsahegyi Kálmánnak
a mellszobrát..

- SZi..."1tén mellszobrot .kell készítletni
Kner Izidorról, Gyoma világhírű szülötté
ről.

- A Kner emlékmű elhelyezése nem a
legszerencsésebb. Szebb és méltóbb hely
illetné. Az áttelepítés néhány tízezer fo
rintba kerülne mindössze. Az emlékmű

helyén id6vel helyre lehetne állilani dfsz
kütként az egykOri artézi kút hasorunását.

- Feltéúen megoldást igényel a gyomai
pályaudvar el6tti park rendezése...

- A 46-0s út átkelési szakasza a gyo
mai Bajcsy Zs. út. Szükséges az út megfe
lelő fásilása, rendezése, és a rendszeres
fúnyírás ... Városképi jelentőségű a vasúti
átkd6hely és a Shell kút környéke. Itt·
parkosilás, faültetés, néhány virágágy
elhelyezése, a kubikgödrök rendezése
nem jelent6s anyagi áldozat árán kultúrál
tabbá tehetné e fontos közlekedési cso
m6pontot.
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- A gyomai református templom kertje természetvédelmi te

rület. Szükséges lenne a F6térrel egyidejO"leg annak karbantar
tása...

- További pihen6padok elhelyezése lenne célszefÚ - ez az
endr6di templomra, ill. f6térre ls érvényes óhaj!

- Szükséges lenne mindkét templom tornyának megvilágilá
sa.

- Városképi jelentősége van mindkét ligetnek, ezért, mint
pihen6 övezetek fokozon védelmet és figyelmet érdemelné
nek. ..Fokozott rendbehozataluk nem ttIrhet további halasztást. ..

- Fokozott figyelmet érdemelnek iskoláínk, óvodáink kör
nyezete. Természetesen intézményeink vezet6ire is jelentoo
felel6sség hárul ..

A város ünneperr61 és társadalmi eseményeír61
...A vidékiek furcsállják ugyan, hogy Gyoma és Endr6d

nemzeti ünnepeken mindkét városrészben felvonja az állami
zászlót. A városrészek önálióságának elismeréseként e szokás
továbbra ls maradjon fenn. ..

Különös figyelmet kell szentelni 1996-nak, a
Millecentenárium évének. .. Nagy jelentOOégű lehetne, ha 1996
október 23-ára egy emlékmű elkészülhetne az új egyházi iskola
közelében. Ez az emlékmű tisztelegne az aradi vérranúknak,
1956 október 23-a hOOeinek és egyben szímbo.lizálná az 1989
október 23-án kikiálton Magyar Köztársaságot. Lehetőséget

teremtene a két városrész lakosságának, hogy egy helyszínen
emlékezzen, koszoruzzon és ünnepeket rendezzen. Az új kato
likus iskola aulája kiváló lehetőséget teremt ilyen és hasonló
közösségi rendezvények megtartásához is.

- Az Október 6 lakótelep fásilással, tereprendezésseL.. par
kos, füves ligetté alakilhat6... Pihen6hely és május elsejei majá
lis, majd aug. 20.-i ünnepségek méltó színhelyévé válna né
hány év alatt. Ennek a területnek a beépítését ezért a jöv6ben
tovább nem szorgalmazná.nk. Érdemes volna e területet iskola
térnek, vagy Millecentenárium térnek elnevezni...

- Az egyházi iskola kápolnájában egyházi esküv6k tartha
tók, az aulában számtalan kulturális rendezvény: hangverse
nyek, irodalmi estek. .. A két városrész közötti majdani parkban
és iskolában történ6 rendezvények el6bb-utóbb feloldják a
jelenlegi ken6sséget. ..

- Az új egyházi iskola kápolnájának felszentelése 1996-ban
lesz ünnepélyes keretek között. A város képvisel6-testülete
készfttesse el a kápolna oltárképét, és adományozza azt az
egyházi iskolának.

Kulturális szolgáltatásokról
...sajnos, még nem alakult ki az a jómódú középréteg, mely

zsebébe nyúlva könnyedén meg tudja vásárolni a kultúra bizo
nyos szféráit... még hosszú ideig meghatározó szerepe van az
önkormányzatnak, mint els6számú mecénásnak. További jelen
too mecénási feladataink:

- A Városi Képtár alapítványának... támogatása
- A néptánc mozgalom további támogatása...
- Amotormúzeum segI1ése...
- A Zene- és Táncmúvészeti Iskola igényeinek mind telje-

sebb kielégítése...
- Fontos feladat lenne a gyo~ Papp Zsigmond népművész

hagyatékának megszerzése...
- Hasonlóképpen meg6rzend6 az endr6d.í ásatások régé

szeti kiállitása...
A miIvel6dési Központ szerepér61
...A jelenlegi kett6sség mostani formájában nem tartható to

vább... A Katona József Művel6désiHáz jÓ állapotban van... Az
endr6di Déryné Múvel6dési Ház a felújítás ellenére is elhanya
golódott, elsOO0rbana bútorzata miatt. A kett6sség megszünte
tése a következ6képpen történhetne anélkül, hogy sértené
bármelyik városrészt is: A Katona József Művel6dési Ház vé
gezné az a1apvet6 kulturális feladatokat. A kifejezetten színházi
jellegű el6adások, hangversenyek színhelye lenne adottságai
révén. Nem mell6zhet6, hogy a lakosság kétharmada ebben a

városrészben él. A Déryné Művel6dési Ház Népházként miI
ködne tovább a Jöv6ben, és a Művel6dési Központtó! átkerülne
az új szerkezeti egység szerint a Városi Könyvtárhoz, valamint
ide tartozna még a Tájház is ... Úgy gondoljuk, hogy a szerkezet
átalakilásának csak abban az esetben van értelme , ha a mú
ködóképességet is biztoslljuk az intézmények számára...

Az iskolák szerepe
- ...A Kner Imre Gimnázium Kner-napjait, a Bethlen Gábor

Mez6gazdasági Iskola Bethlen-napjait valóban jeles napoklct
kell tenni...

- A Zene- és TáncmiIvészeti Iskola vezet6 szerepet kell
betöltsön a város zenei életének formálásában.

- Folytatni kell a már beindfton nyári képz6miIvészeti tábo-
rokat...

- Szükség lenne egy alkotóház létrehozása a városban...
- Támogatni kell minden amat6r mozgalmat...
A civil szervez6dések szerepe városunk kultúrájában
Támogatni, segíteni kell minden j6hiszemil dvil szervez6-

dést, hisz a rendszerváltás egyik vívmánya a többszfnilség, a
másság lehet6ségének megélése... Elgondolkcxitat6, hogy tele
pülésünk j6néhány tekintélyes, művelt polgára miért nem vállal
nagyobb szerepet a kulturális és politikai életben. Az orvosok,
a pedagógusok, az agrárértelmiség és sorolhatnám tovább,
bizony meglehet6sen elzárkóznak a nyilvános szereplést61. A
városban működ6 pártoknak is fontos lehet e rétegekből is
több embert bevonni a politikai szférába...

Az önkormányzat eddig is segítene és a jöv6ben is segili a
lassan-lassan talpra álló egyházakat... Az endr6di városrész
katolikus hfv6 polgárai jelentoo szerepet játszanak ennek a
városrésznek a mindennapjaiban is. A túlnyomóan református
gyomai városrészr61 ez kevésbé mondhat6 eL.. Igényként me
rül fel a fiatalság bevonása a kulturális élet számos területén.
Jelenleg a tanulóifjúság szervezett ún. mozgalmi élete tulajdon
képpen nem létezik. Nagy felel6sség hárul itt a pedagógusok-
ra."

Dr. Frankó Károly
polgármester

CA koncepció teljes terjedelmében e!olvasható a könyvtárban.)

THERM(:J~
5500 Gyomaendr6d.lpartelep u. s.
Tel.: 66~14, Fax: 66/386-226

Vállalkozunk magasépítési munkák kivitelezésére. Osztályo
zott adalékanyagból bármilyen betonkeveréket előállítunkés az
építkezés helyszínére szá1lítjuk.
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Vaszkó Tamás

Ez tette érdekessé azt az eseményt, amikor a Péter András
Gimnázium 1993-ban repriilt ,'adásban megjelentette - ötszáz
számozott példányban- a Himnuszokat. A gimnáziumna..k ez
már a második Sinka kiadványa volt, mert 1989-ben az Eötvös
Kiadó segítségével megjelent a ,,Mezítláb az utolsó padban"
című prózai írásokat tartalmazó kötet. Egy évvel később a
költő posztumusz Kossuth-díjat kapott.

A Péter András Gimnázium nemcsak a Sinka könyvek ki
adásával foglalkozik, hanem megyei szavalóverseny meghirde
tésével népszerűsíti költészetét.

A tavalyi rendezvény sikere után, ebben a ianévben is lesz
ilyen nemes vetélkedés a gimnáziumban. Erre az allcalomra
hivtuk meg a gyomaendrődi és nagyszalontai diákokat. Sinka
István l 897-ben Nagyszalontán született.

Számára a hatalom 1945. után egészen 1957-ig szilenciumot
rendelt el. Ebben az időben nem jelenhettek meg versei, de
nagyon sok dedikációt készített a barátai számára.

ÖRÖKSÉG i 946 nove:::lber 23-án
Gyomán járt Thury Sándcr

ba..rátjánál. Az emléliil átadott ,,Fekete bojtár vallomásai" cÍillű

kötetbe ezt az ajánlást írta.: ,..I\1ost, hogy évek után, a megslli"'ií
sooött magyar sors idején erre járok az én jó komámnál, Thu.ry
Sanyinál, ajánlom neki szertette!-(olyan szere:ettel, mint egy
megtépett fa a másikhoz odahajlik-) ezeket a val omásokat, itt a
Körözstájon, ami az én hazám is...O, bizony, szeretettel, mert
más alig maradt nek.'iink körözstáji emberekn~k... .bs igaz, még
azért maradt valami más is: az, hogy a félhalál ellenére is ma
gyarak. és emberek. mara<iunk, és maradtunk - itt a nevem reá:

Gyoma 1946 nov. 23. Sinka István"
Püski Sándor áldozatvállalásából, 1993-ban ,,Nagy utakról

hazatérve" címmel megjelent Sinka István összegyűjtött verse~

nek két hatalmas kötete. Aki szereti a verseket, olvasson bele
ebbe a kötetbe, nem bánja meg.

MegemIékezésemet Féja Géza soraival:" szeretném befe
jezni: "Sinka István himnusz író, az e ső magyar ezen a sf
kon."

Mert pap vagyok én ma, hű, aranysarujú
napimádó táltos, ill
h6szín palástomból a szívem
kita.karom s a mellemből a hegyre
vért csapolok a szent,
felkelő nap elé:
az én népemért...Csudát
csorogtatok ma a fényes arcú. napra:
őseim énekét és vert ezüst kehelyből
az aratók szent dalát
tömjénezem felé.".
(Részlet Sinka István NAPIMÁDÓ c. költeményéból)
Emlékezés Sinka Istvánra

if t! II btl.l,uti
olb:ft'f

Olvastam, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt megyei
időszakos kiadványa Kelet Kapuja címmel jelent meg. A szer
kesztők utalnak arra, hogy a névadást Sinka István első verses
kötetének címe motiválta. Ezt a verseskötetet Himnuszok Kelet
Kapujában címmel a szeghalmi református Péter András Reál
gimnázium adta ki 1933-ban. Az előszót Féja Géza írta. a kötet
hez, melyből néhány gondolatot érdemes felidézni: .A [ültö
rekvő p<h"'"asztságon múlik ma itt minden, a népi öntudat érett
ségi fokával és erejével lesz egyenrangú a magyar holnap. Ör
vendezzünk tehát, mert ez a könyv is a népi tudat nagy érettsé
géről és teremtő kedvéről beszél."

Az alig ötszáz példányban megjelent könyvet az akkori áiá
kok árulták. A bevételt hetente bildték el a Vésztőn, nehéz
körülmények között élő Sinka Istvánnak.

A hatvanas évek elején a költő átdolgozta a verseket. A ké
sőbbi válogatott kötetekben az átirt költemények jelentek meg.

EVV1lé~ezés 5iVJRa IstVÓWCf
ÚJ VERS

Jöttem,
láttam,
fájtam, •
égtem és most
azt dalolom, ami viharrá nőtt bennem: a [öld
szagú parasztci fekete
kenyerét és a
szemökben az
egyre növő homályt,
a pásztortüzek
hideg
télfOdte hamuját -
és dalolom a lengő éjjeli fákat
a hegyek vállán,
a felejtett régi ösvényt
a ködös síkon,
melyen zsoltáros szájú apáim futottak
bús,
örök sebekkei nagy fénytelen, fekete Éjszakába.
Így
jöttem én és így láttam én
és így dalolok én, men szeretnék összeforrni
magammal fényesen, halálosan.

Még talán a szépapám szépapja
véste magának. S ahogy faragta,
öreg borokt61, s ihlettől kába
volt bizonnyal. És vésett a fába:
dómsort, halk fákat, házat, venyigét.
S köriil az öblön valamelyikét
tán e képeknek amikor véste
bíborszín öröm és alkotó kése
láza hajtotta úgy. hogy itt és e
holt fában dobbant szívverése.
Így volt bizonnyal. És a szépapám
tűnődve babrált egy-egy figurán,
míg végre kész lett, kész e ritka mű:

fából díszpohár, mibe ó-nedű

s május mámora varázsolt tavaszt.

~inka istvan vcrlCj

liimnuszok Kelet Kapujéiban c. 1933-ban
mc8ielcnl kölctb:51.

.bs vén apám, a kemény zord paraszt
- ha víg cimborák közt búja elmaradt-
ivott belóle Őszi fák alatt
táncolt, ivott s avult a vén pohir,
amióta meg főről-főre száli,
eg-yetlen jussként apáról-fira
- hit még kopottab1:J ...És lenn a sírba
már apám csontját is szétrágta a szú...
Egyetlen örököm: ősi m~labú

s e fapohár, melynek tört kelyhén
a csönd mereng csak, mint őseim telkén.
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"Nem idővel mérik az életet, cselekedettel"
Török Sándor

EiJlJ érdekes kezdeménlJezés ... Ifiúsáij.i otthont..építenek a fiatalok
,,Budapesten, a betonrenge

tegben, elsivárosodik az ember
lelke", különösen igaz ez akkor,
ha szülő nélkül nőnek fel gyere
kek a u.evelő otthonokban. Tehát
vissza kell szoktatni az embereket
" vidéki élethez. Európa szerte
műkoorlek gazdaságossági alapon
farmok, ahol a fiatalok önellátók,
saját magu.l( teremtik meg maguk
nak az élet feltételeit.

Városunk nagy lehetőséget tud
biztosítani egy ilyen kezdeménye
zéshez. A Budapesti Bokréta úti
Ifjúsági Otthon már Kocsorhegyen
lealapozott eg-j épületet, amely
mérföldköve lehet egy hosszú
távú elképzelésnek. Már augusz
tusi számunkban. a rövid hírekben

számot adtunk arról hogy intézeti
fiatalok a Knapp-ház helyén hozzá
kezdtek az építkezéshez, Árkus
Péter régész vezetésével. Tervezik
egy régészeti tábor felépítését is,
amire már külföldi érdeklődó'k is
vannak. A kocsorhegyi iskolát
múzeummá akarják átalakítani a
millecentenáriumra. Mindezekkel
a tevékenységükkel Gyomaendrőd
idegenforgalmát szeretnék bőví

teni.
Endrőd területén 250 régészeti

lelóbely van. Közülük is a legér
tékesebb a kocsorhegyi rész,
ugyanis itt egy nagyon gazdag
lelóbely található, a szarmata
birodalom egyik nagy kiterjedésű

temetője. (A szarmaták Kr. után a

IV. századig uralkodtak ezen a
területen. A szarmaták a török
séghez tartozó szittya törzs, mely
különböző népekkel keveredett.
Kr. után az első három században
a jazigok az Alföldön, a roxolánok
a déloroszországi síkságon egész
az Al-Dunáig, az alánok a Meotisz
és Káspi tenger közti pusztaságon
élték nomád pusztai életüket.) Ez
a régész tábor agilis, fiatal régé
szek vezetésével, ba felépül, nagy
jelentőségű lesz a tudomány szá
mára, de városunk idegenforgal
mára is nagy hatással lesz. Mint
tudjuk, elkészült egy átfogó terv a
Körösök völgyéről, melynek célja:
megőrizni az ökológiai egyen
súlvt. védeni a még érintetlen

természeti kincseket. Ez a régé
szeti tábor beleillik ebbe az elkép
zelésbe.

Támogassuk ezeket a fiatalo
kat! Vannak olyan hangok, hogy
cigányok, huligánok, csövesek.
Ne ítéljük el ó'ket! Igaz, nem
tudják, mi a templom, mi a bt, de
vannak jó nevel6lk., akik arra
vállalkoztak, bogy az elmúlt
rendszerben félrenevelt gyerme
kekből igaz embereket faragnak.
Becsüljük meg a ó'ket, hisz mun
kára nevelik fiataljaikat. A tábor,
mely ha felépül, ékes bizonyítéka
lesz áldásos munkájuknak.

GeUai István

Zoli és loci Opópónól
Gyomaendrödröl üt fiat;,! ember .Uhrin
Zoli es Varju Lad , hűseges ministránsok, 
jól ismerhetjük öket a templomból - a
Szenutyánál j ártal::_ A I::edves olvasók
figyelmébe ajánljuk bcszamolójul::at.

Augusztus 25-30 közön 1.200 tizenéves mi
nisrráns tartózkodon Rómában, a Nemzetközi
Minisrránsszövetség, az egyházmegyél:, plébiniák
és a szülők anyagi segitségével. Nagy örömünhe,
mi ketten képviseltü\: Gyomaendrődöt az Öröl::
Városban, amiert ez uton is hálásak vagyunl::
Plebanos urunmal::. Utunk célja, a Nemzetl::özi
Minisrráns T"láll::ozón való részvéte\. Az idei
zarandol:lat monója a nyolc boldogság
volt:" Boldogok a bei:essegszerzől::".

A Szeged-Csanád Egyházmegyét 32 minist
ráns képviselte. A találkozót megelözően, augusz
tus 5.-en előkészítő lelbgyal::orlaton vettünk részt,
ahol feladatul bptuk. hogy Rómáról. az egyhazról
és a szentirásról minél többet ismerjünl:: meg.

Urunk során meglatogartul:: Assisi Szent Fe
renc es Szent Klára városá4 majd Róm2- neveze..
tességeivel és gyöl::ereivcl ismerl::edtúnl:: meg.

Nagy izgalommal készültünl:: aug. 29.-ere, a
Szentatyával való találl::ozásra. A Szt. Peter :eren
15.000 különböző nemzctisegú minisrráns Vara-

sél:: a Jézus Krisztus."
Tapsoltunk es éljeneztünl::, mi magyarol::, hi

szen ez az üzenet neronk szólt. Ezt az örömet
hallva a Szentatya olaszul megjegyezte: .. A magya
rol:: mindenbnd lell::esebbel::." A szűnni nem
abró tetszésnyilvánitásunha mondon meg egy
lekesítö mondatot: .. Éljen Magyarország!"

Még aznap délután a Santa Croce ln
Gerusalemme bazilibban l::özös szentmisén

I:ozon (németel::, franci ál::, oszrrál::ol::, belgál::, vettünl:: reszt, mi magyarol::. Csatlal::ozon hozzánl::
svájcial::, hollandol::, olaszol:: es mi magyarok). meg egy ötven fös szlovábai magyar csoport is. A
Nyal::unl::ban más-más színü, de azonos szimbó- szentbeszédet Balás Béla pűspöl:: (Beton atya)
lumú nyallindö volt. Az izgatott vára\:ozás alan mondona, aki a tizenl::ét apostol példájára utalva
együn énel:eltünl::. Ki-b a maga nyelven mondta buzditona az 1.200 fiatalt. A felajánlásl::or min-
el a nyolc boldogsagot, majd az oszrrákol:: egy den egyhazmegye 2-2 l::épviselője Keszthelyi
békéről &lÓló jelenetet mutanal:: be. Lassan a Ferenc pűspöl:: atyának ámyUjtona a békéhez
Szent Peter térre begördült a papamobi! benne a bpcsolódó adományobt és imádságobt. A
SzentatyavaL Az egyházfö negy nyelven köszöntöt- szentmise végen elimádkoztul:: a bekeimát.
te az egybegyültel:et Öszentsege így szólt magyarul Hazánkba visszatérve folytatódik a csendes
hozzánk: szolgálatunl::, a hetl::öznapol::on is.

"Szeretenel üdvözlöm a püspök urabt es UHRlN ZOLTAN és VARJÚ IASZLÓ
szívből köszöntelel:: benne- .~_:.-_-----------------~-----,.

tel:et, jelenlevö es onhoni
magyar minisrránsobt.
Legyetel:: tudatában a
feladat fontosságánal::,
amelyet az Úr oltáránál
teljesítetel::. A szentmisén
ünnepeljük hitünl:: nagy
titbt: Krisztus megjeleniti
keresztáldozatát a benne
hivőmel::. Végezzétel:: ezert
szolgálatotokat továbbra is
örömmel es buzgósággaL
Hirdessétel: a mindennapi
életben is Krisztus halálát,
és hirrel valljatok feltáma
dasát, amely által megvál
tom a viligot! DigerteS-
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Gyoma Békéscsaba Békéscsaba Gyoma Szolnok Budapest
3.46 4.15 4.55 5.33 6.29
4.04 4.41 5.45 6.20 7.10 8.32
4.54 5.31 5.53 6.37 7.26
6.04 6.41 6.43 7.20 8.10 9.37
7.54 8.31 8.45 no 10.07 11.32
8.41 9.10 10.17 10.51 11.40 13.07
10.04 10.42 10.45 11.23 12.19
10.41 11.10 12.45 13.20 14.10 15.32
12.04 12.41 14.43 15.20 16.10 17.32
12.41 13.12 16.45 17.23 18.10
14.41 15.10 17.45 18.20 19.10 20.32
16.04 16.41 18.15 18.53 19.55
16.41 17.10 18,45 19.20 20.10 21.32
17.41 18.10 19.30 20.14 21.00
18.02 18.41 22.45 23.21
19.41 20.10
20.54 21.31
21.15 21.43
21.41 22.10

Vasúti menetrend (a legújabb változásokkal)
érvényes 1996. június 1.-ig.

felállittatott vaskeresztet megáldottam. Ezen időtől kezdve az új
temető használatba vétetett...

oO. Gellai Imre a zöldhalmi keresztre (adott) 50 koronát..."
1913: " ... A közművelődési esték minden kedden a Tót Má

tyás féle vendéglő nagytermében is igen tömeges részvét(el)
mellett tartatnak. ... November 30: Dobos István pilóta... szép
repülési próbákat tartott avashíd melletti gyepen, mely alkalom
ból óriási néptömeg jött össze bámulva a csodát. Este Dobos a
Korona vendéglő (ma Dávid Mátyás boltja) nagytermében az
aviatikáról tartott előadást.

oo. Tímár i. János hagyatékából kapott az egyház a Széchenyi
utcán (ma Fő út) egy házat melIéképilletekkel együtt kulturális
célokra..."

1914: "OO. Csejtpuszta 1914. n. 12-én az endrődi plébánia te
rilletéhez csatoltatott...

... Az új vashíd ünnepélyes megáldása május 24-én tartatott,
meiy nemcsak Endrődnek, de az egész vidéknek nagy ünnepe
lett Az ünnep előestéjén a községben általános kivilágitásban,
lampionos zene takarodó, a hídak kivilágítása, örömtüzek és
vegyes tűzijátékok a Körös partján az egész lakosságot nagy
lelkesedésre késztették. Az utcák fel voltak lobogózva. .. hajnali
órákban rezes bandával ébresztő, 9 órakor ünnepélyes hálaadó
istentisztelet, s utána processió az új hídhoz, hol szentbeszéd
kiséretében Zelinka János plébános az új hídat felavatta. Délután
és az esti órákban a ligetben népüllIlepély, táncmulatság, társas
játékok voltak... Az egész híd hossza a két part között 600 méter,
a meder feletti nyílás 90 méter, a többi hídaknak megfelelő vas~

szerkezettel van ellátva, míg a híd kétoldali része vasbetonból
késziilt A híd építői voltak Fried (?) és Adorján, Ganz
(Danubius) o budapesti :égek... A híd a feljár6k költségeivel
együtt 350.000 koronába került... A híd Endrőd községnek élet~

sziikségletét képezi... (a létrehozásához) az országgyűlési képvi~

selőktől... a pénzügyminisztertól... a vánnegyétól szép, biztató
szavakat ugyan bőven, de anyagi segélyt nem kaptunk... A köz
ségnek kellett tehát az áldozatkészség terén jó példával elöl járni,
és ennek dicséretes módon meg is felelt..."

Homokné Németh Eszter
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Régen volt, hogy is volt...
.~k az endrődi His'í lia Domusból.

._ nény: Városunk: II. évf. 10. sz.)

HELYTÖRTÉNET

191::.: .,... _ ·:z.:;égben a tejtermékek értékesítésére szövetke
zet alak-uIt, .' ~d1 sok szegényember állami segéllyel tehenet
szerzett és c:::J o o 1 i{özség vagyoniJag gyarapodott ..

... A Kö!\.. :- túli lakosság szapor ai egy új népiskola
szenrezéfe r.:-" '.:;QSé válL. Egyelőre e cé' a Simabereken egy
épület bére.~··< .·00 - ely azonban később a 'vetelményeknek nem
felelt meg... fi.__ lilt az a kívánság, hogy új ískola építtessék...
Liziczai U ·z·~ •'aIjasi birtokából a felállitandó iskola részére
(,00 négy"-ög"l területű jó minőségű földet adományozott...
Határozatba ::;:- J::' hogy az új iskola a vaIjasi pusztán építtessék
fel. .. a vaIjai la:~;)sok 50 fuvar természetben való kiszolgáltatásá
ra kötekzté;k ili&.;::.kat...

... Noveül'.:;--:- 19: a helybeli Ipartestület háza újból fel lett
építve... úgy:-::' _ n az új Népszövetségi Kör és a Földművelők

háza.. _ Tár2- t. _-.li életünk felélénkítésére s a népnevelés elő

mozdítására ig c cl jótékony hatást gyakoroltak a közművelődési

estélyek, IL-J' r~ november, ecember és január hónapokban
keddi napc,kc -.e ct órakor az ipartestilleti új ház nagytermé
ben óriási f:&:.. . (el) mellett teljesen dijmentesen tartottunk.
Ezen aIkalr . ~~.. az újonnan szervezett dalárda igen kedves és
figyelemre lj é ó cnekdarabokat adott elő..."

1912: ""0 'l11t politikai viszonyainkat szomoruan jellemzi
azon megd.:.:>toc_.5 merénylet, melyet a gyomai 'álasztóker'illet
ofS?liggyűlé.ii k : : lője, Kovács Gyula elkövetett, midőn júni··
us 5-én a qui gyűlésen Tisza István képviselőház elnökre há
romszor lőrt..

... Kitört ~ (Jlkáni háború, melynek várható következményei
beláthatatlan01- '. Isten ó~a a szegény és sokat zaklatott hazán
kat!

... Főhatósigi intézménnyel a kondorostanyai
(ma: Hunya) híve' állandó lelkipásztort nyertek és
július l ~töl Fejér - e... helyi káplánnak jelöltetett
ki... Budapest Szolnok

'OO Kere.kp.delmi Fogyasztási Szövetkezet új 2.50

üzleti házat építtetett és július elsején ünnepélye-
sen megáldat~f1 (ez az épület a jelenlegi piactér
melletti ún. agy:>zövetkezet, amelyet most senki
sem használ, sz::.? csendesen megy tönkre)...

... A V"at~ _: ~ ~ztai új népiskola .. mégiscsak
felépült és re;:: eltetésének átadatott... Lizi.czai
Mihály ottani. b;rt..okos saját' költségén egy díszes
vaskeresztet és egy 54 kilós harangot haranglábbal
állíttatott.

... Auguszms 2-án... készült egy új főoltár...
illetve köriilkerittetett faragványos farészekkel. ..

... Augusztus 13 : tanító álasz1ás tartatott: a
mirhói új iskola m. és IV. o: Orbók József, a
vaIjasi iskolához Fehérvári Ferenc választatott.

... Okt be. 16-án a kondorostanyai új temetöt
és benne a Farkas Imre és ne'e _vánvi Mária által

VÁROSUNK Gyomaendrőd- Megjelenik havonta. Kiadja: A KDNP Gyomaendrődi Szen'ezete
Fe!elös szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd,Damjanich u. 15. - Szerkesztők: Császái'lé Gyuricza Éva,

Gellai József, Homokné Németh Eszter, Iványi Mária, Mzusi Jánosné, Márton Gábor, Ungvölgyi János, Vaszkó Irén
, Felelős Kiadó: Vaszkó A.ndrás

MűVELÖDESI ÉS KÖZOKTATÁSI MIN"J.SzTÉRIUM: Nytsz.: BIPHFI1495/BÉ/I 995.
Készillt: Pelyva házinyomda, Gyomaendród, Fó út 8111



VfÍROSf.JrtK
GYO~j)ROD

fl keresztény nemzeti gondolat hírnökei
II. Wfolyam 12. szám 1995. .december

RORÁTÉ

Urak voltak már a derek,
Szigorú északi szelek
sodorták a búst zizegő
sárga csutkaleveleket,
s az utakon lámpafények:
"Rorátéra!" - így a vének,
a szent hajnali-miséknek.

Ádvent-vágy6 szent id6ben,
a magyar sors delel6ben,
a szegénység riadozott
Szülőfalum közepében,
de a templom tele s szerte
iskolás az utak mente,
kápolnákkal ékesítve
tanyák között díflő-szerte,

a vén lábom, ha megtehemé,
Rorátéra odavinne!

A szél útja változatlan,
a derek még-markosabban
harapdosnak, amit érnek,
s hajnalonta jámbor vének
kékes ajkán kél az ének
az üdvösség harmatáért
a Magasság Istenének!

Add, Uram, hogy vánszorogva,
felmásszak a villamosra,
és legalább Budafokra
eljussak a Rorátéra
s lelki nyugodalmat leljek,
s mindent, mi sorsunkat nyomja
holt levélként odavessek
a dereknek s a szeleknek,
s a Magasság harmatozzon
.Áldást minden embereknek!

TÍMÁR MÁTÉ
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--Onne
joga van
tudni...

hogy három kérdésben döntöttek a ma
gyar kereszténydemokraták a novemberi

Országos Választmány ülésén.
Az elmúlt hetek beipolitikájának egyik legizgalmasabb kér

dése volt, hogy a kereszténydemokraták hogyan döntenek az
ellenzéki összefogás kérdésében.

Egész napos politikai vita keretében minden megye küldötte
szót kapott e kérdés megvitatásában. Így lehetett biztositani,
hogy a küldöttek valóban a többség véleményét hallassák..

A határozati javaslat, amelyet az elnökség fogalmazott meg
így szól: '

A KDNP a teljes egyenjogúság alapján kíván együttmű

ködni mindhárom ellenzéki párttal (FIDESZ, FKGP, MDF)
annak érdekében, hogy az országot a gazdasági csőd felé
vezető, politikailag ellehetetlenült szociál-liberális kormányt
minél előbb - de legkésőbb az 1988-ban esedékes válas~
alkalmával - eltávolitsa a hatalomból E javaslat kiegészítésre
került, a választmányon felszólalók szinte mindegyike által
megfogalmarott igénnyel, hogy a fe orolt ellenzéki párt mel
lett mindazokkal együttműköd- akik népünk kulturális,
gazdasági, erkölcsi felemelkedéséért, és a keresztény érték
rend megvalósításáért akarnak és tudnak együtt dolgozni a
kereszténydemokratákkaL

A határozatunk lén ege, hogy a felfokorott várakozás elle
nére, érezve, és tudva, a KDIlP-re nehezedő felelősséget, nem
kötünk sem írásos, sem egyéb szövetséget egyetlen ellenzéki
párttal sem, mert nincs itt az ideje. Előbb egyeztetni kell a szö
vetség lényeges kérdéseit!

Ez a mUD;ka lényegében megkezdődött egy un. koordináló bi
zottságban. Ugy gondoljuk, hogy nem szabad még egy[::er elkö
vetnünk azt a hibát, hogy érdemi programegyeztetés nélkül
lép- szövetségbe. F:gyértelműen meg kell határozni azokat a
célokat, ame yek megvalósítására vállalkozunk, ami a mi törté
nelmi feladatunk. Csak e célok elfogadóival kerülhet sor majd
érdemi együttműködésre, és szövetségre. Ebben a gondolatnak a

egfogalmazásában is szinte egységes volt a felsz6lal6k véle
ménye. Hatékony szakmai és politikai együtt dolgozás azonnali
megkezdése szükséges az ellenzéki pártokban.

Az ország közvéleménye egyre elégedetlenebb a jelenlegi
kormány gazdaságpolitikájával, hiszen szociálisan teljesen érzé
ketlen, az oktatás, az egészségügy, a kultu.rális programja is
messze van a saját választási ígéreteitől. Nem tudott érdemi
társadalmi megállapodást kötni. A keresztény, nemzeti érték
rend is háttérbe került

A közvélemény viszont nem csak kritikát vár az ellenzék
től, hanem megoldási javaslatokat'

Meg kell fogalmaznunk a társadalmat feszítő problémák
megol~ vonatkozó javaslatainkat, választ kell adni, hogyan
gondoljuk az adórendszer reformját, a bankrendszer átalakítását,
a hazai ipar és mezőgazdaság védelmét, finanszírozását, a vál
lalkozások segitését, a nyugdíjrendszer reformját, a srociális
piacgazdaság építését, ogy csak a legfontosabbakat említsem.

1995. december
Ezekben a kérdésekben szük

séges a nagyvonalú program
egyeztetés, melynek során kide
rül, hogy mely ellenzéki pártok- '
kal ~dunk együtt dolgozni.

Ugy gOildojuk, hogy nem az
az elsődlegeskérdés, hogy ki lesz
a miniszterelnök, és más posztoi(
betöltóje, hanem milyen megol
dási javaslataink vannak a prob
lémák megoldására.

A másik fontos döntése volt c
Választmánynak, hogy megvá
lasztottu a Szakértői Tanács
elnökét. 126 szavaza Dr.
Járosi Márton a Tanács Inó
ke. A másik jelölt Dr. Szakolczai György volt, aki 103 szavaza
tot kapott. Ugyancsak megv' asztottuk a Szakértői Tanács
titkárát, Vargáné Dr. Hancsok Éva személyében, aki 184
szavazatot kapott.

A harmadik napirend keretében megszületett a döntés a
pártszékház hasznosítására. Ennek a témának az adott aktuali
tást, hogy a kampányhitel k2matterheit, - hasonlóan a többi
pártokhoz - ki kell gazdá!.kodnunk. A döntés lényege, hogy
felh~taImazást~pott az UgyvezetőElnökség és a Gazdasági
Tanacsadó Testületet arra, hogy az ing t an hasznosítások
minden formáját - kivéve az eladást - alkalmaz atja, a leG-
jobb pénzügyi és gazdasági megfontolások alapján. b

.. ~ntött n::ég abban is a Választmány, hogy a KDNP tagjai
k~r~nfelm~r~e~sük, hogy egy gazdasági társaság pl. részvény
tarsasag alapltásáVal mekkora alapítói vagyon hczható létre
színtén a székház gazdaságos hasznosítására. (erről a késoobiek~
ben részletesebb írás készül.)

A választmányi ülésen a részvétel meghaladta a 90 o/o-ot és
ez az arány reggel 9 órától délután 5 óráig nem változott. Ez a
tény is méltóan igazolja, hogy a magyar kereszténydemokra
ták küldöttei érzik és tudják örténelmi szerepüket, a ma
gyar gazdaság és társadalom felemelkedésében, amit fe elős

séggel vállalnak.
A szövetségi politika helyes megvá1asztása mellett legalább

ilyen fontos kérdés pártunk belső egységének erősítése. Sikerült
a közvéleménnyel elhitetni, hogy pártunk hatalmi harc közepette
készül a választmányra, itt-ott még elnö1.'Váltó hangulat keltés is
felütötte a fejét. A Választillány ezekre a hiedelmekre úgy felelt,
hogy e vonatkozású személyi kérdések felvetésre nem kerültek.

A jövő kérdései lesznek, hogy milyen eredményeket tudtunk
elérni az ellenzéki együttműködésben, a programal.kotásban. De
ezt az eredményt nem várni kell, hanem tagságunk egészének
vállalnia kell a reá eső feladatokat! Az elnöknek, az elnökségnek
i ....ányt kell mutatni, a megvalósulást elemezni és ellenőrizni kell!

Ezek vo tak a legfontosabb kérdések és döntések a magyar
kereszténydemokraták novemberi Választmányi üiésén, amikor
a közvélemény ;:utalásoK szerint a pánok népszerűségi helyiete:
MSZP 17 %, FKGP 17 %, SZDSZ 9 0/0, FIDESZ 8 %, IG::;NP 7
~o, ~F 5 %. Van erő tehát az ellenzékben, csak meg kell ta
lálni az az együttműködési formát, amely a résztvevők teljes
egyenjogúságán alapszik, és meggyőződésünk, hogy azé lesz a
vezető ~zerep, aki a legtöbbet teszi az e enzéki egységért, de
nem szobaD, hanem tettekben! .

Az idén 100 éves a magyar kereszténydemokrácia, ami
arra kötelez bennünket, hogy fe elősen vegyük ki részünket a
mindennapos gondok megoldásán túl, li kereszténydemokra
ta elvek megvalósításában MagyarországoD. Ez a Választ
mány üzenete!

csAszARNÉ GYURICZA ÉVA
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.Nem hal meo az. ki milliókre költi
Dús élele \d.:laJél ámbár napjEl múl;
lianem lernzvllil. ami benne fOldi.
!:8Y éllet6 csz~vé fmomul..:

6 u8Y ítélcm. manafJ8'Í& is reánk féménd: ElZ ilyen éllet6 eszmék...
5udElpesll995. &lenl Mihály napján. TImár Máté

_f-Y utolér u ~ICizhetdlen honvigy, fülembe mindig az
endrődi haran.. istendicsélŐ szép szava kondul, melyre a
vallomásos ÚTang)Q141 ))jrom versévtl felel ,zivem.

E88~1, az áldott emlékű halo~ink nyugalmáért, egg~1,
hogy szent szOIöföldonknek adósai $Ohase maradjunk. az
utolsóval, a harmadikkal, az utánunk jövó1<ért, akikben
valósuljanak meR álmaink. , épüljön-szépüljön tovább az idó1<
végezetéig Endrődl-, TlmJr MJ/é

munkIijáL
Mc&lmdvc a helybéli maracliöé.gBeJ. s ..szegedi" kElpc801Elt.e.irtl tá

maszkodvEl Klcbelsberg Kúnó vilé.g8ZínvoneJú művel6déspolitil::áján&

8Zc!lcmében uz népiskolál (közlük hEll mpo1né.&népköfÖ8 tElnyEli iskolál)
éplllclcll POI8é.ri iskolát. kulllirházElL l::crcaztény 8ZÖvcll::czclckct.
bankot. helyi ú.isé80l eJElpfloll (miközben ElZ orazé808 sajtóban is Irt.
köziróknt. énekazcrzőkénl is nevel szerzell lIlIl8án&), a Cyomának
fuló belonúL 8abonamfl8w. a voll-hajókiköt6 öröl::Jt.il:: a nevéL s mé8 a
lc1kipMzt.ori levél::enységél is olyan izzó mfl8)'arSé8 halollB. ál ho8Y
Endrődön. rcndazefC8Cn ElZ e. P. Uzdóczy Zadravecz István lábori piis-
pök azo1gállalla ki El bérmálás szcnl:.sé8él aki fl88aslyáni kényszerlakhc
Iyén. Zsámbékon is áldozópapokal szenlclL a legsötélcbb időkben is.
ElZ éber Áv11 hála llJÖgöLL 6 eüor még 8Ok-80k ált.e.lEl slnjére r&oll
cliplomásfÓl. érlclmi8égivé lell endróclir6! nem is 8ZÓlt.unl::. amik.énl ElZ

clüldözöUcn kenyérhez se&lcll erdélyieWI sem.
Nem C<lOdEl hál ha ElZ ilyen JákIye." szerepéért 1945 után bánt.e.lme.

zé.s. me8hUrco1lB.lé.s. várt reá. népbLr'6sé.& de e. fény mé8 ill is erősebb

nek bizonyull minl ElZ árnyék. Mé8 ElZ u8Yancsa.l:: keménykötésű demo!::ra
lB. ellenlábasa. VElóZkó Mihály, e. fü88eUen K.is8ElZdapé.rl. főtit..l::árhelyeUc

se is (él később u8Yancsak ke8YeUcnül ülclözöll) fronlol f080U melletle
f..z endrődi plébánosok - lévén ez 1--=:-::=:----:=--==-"2':-:=::;:!'~:::=_-l él W8Yalé.sán. Í&Y haazlalan fonlák nyakába

El kÖfÖ8menti lelepü1es Karácsonyi A. 74 AP TUR El kölelel El W8YeJáson még az is kiderüll
János püspök-történ6az lollán él .váréldi ré.ciml::ézell .antiszemiüzmU8lÍ.fÓr. ho8Y az
e8Yhé.zme8Yc i8ElZ8Yöfi8Ye - . álla1é.ban eichmaruú-endrcláazlói idől::bcn vegonollia
cimzelcs uyEli Elpáll::énl vonullEl!:: El lerelt lIlÓZC8veJlB.sú honfitársainkal e8JÜll-
P-~puti Pári.zs Kanonoksoré.ba. miB El érző vi8e.szt.alB.s8al ElZ állomásig klsérlc.
trianoni peJotában más orazé8-mezs8Yél A halvanélö években. ElZ e8Yik Ünnepi
nem azablal::. Ndiinl:: azonban ez a Könyvhélen El hEljdúsé.&. kálvini&a többsé-
n:é!~ (vezeték- CS kercazlnév 8ú Dercc&én képviscllem az !roll kultúrál
elébe oondáse. nélhiJ). c8YeUcn. I s furc.samód. a me&lyitó rendezvény ban-
Íll1lIlárOn mcBbo1do8ull szcmélyisé8cl kettjén, cndrődisé8em heJlat.árB. é~n a
jelent.: O:cmus Mihály élpálplébflnos. le8pi.rto8Elbb helyi heJljakcnd szájából
kormáJlyf6tamicros W'e.L tJ:j 107 esz- visazhangzoll dicséfÓ felhB.n801::l::al fl neve,
tenoo& lenne. ha élne. bár alkolé.sEli mEl minl aki (mivel jóhírú. gazdakénl is ismert
is cI65zépkcdnek ElZ B.ZólB. voll e8Ykoron), he.sznos tElnácsol::l::al. kez-
Gyomaendrödclé fé1&YarmElt.osull 8ZÜ- deményezó hozzáállá88al 8YámoiJtjEl a szö-

Jőhazám szürke minderJlElpje.ibó1, El vell::czetbc .önl::énlc8kcdtclcll" hlvcil
hivElté.sukat vcszt.cll iskolák, ElZ idővel Aminek _ amikor mesJá108allam plébánié.ján

dacoló bclonút eIlopoti. öZB.bad órecskányi időre-. ÍfY
s az e8Ykori Katolikus Népház. az azolgált El lIIElOYaré.zatáva!: Jiam, a hIveimcl

e8YeUcn akkori cmelelcs lélcsltmény odaI::ényszerft.cllél::. hál él nyájél után menl ti

formlijában. melync~ ormár61 ugyan a Fé&lorul:: is. ho'8Y dúsabb le8elől keres-
.hEl1a& bajnokEli" ICC!lákányozták él sen nékM liát ilyen Fé&lor voll Csemus
kere&tcl ho8Y 6kelmék is alk088B.nak I MihEilyl

va1e.mil A VeJó.Bá808 alkotóm pedig - El I Amikor legu~ ElZ okt.e.lanul born-
börtöniB hurcolva -, El rá8eJmak ré8eJmfi- bolt Nemzeti &zlnház viIlB.lIlO8me8álIójéban
it. SZÓlt.ák, mintha e8YC&C8Ycdül t.e.láll::ozt.unk. már a nyolcadik X árkál is
Óv'e...<IB.l:::aralúSé8a lehelell vo1nEl arról, h08)' a mEli ali8 halczer lélek álleJ1éptc_ !Iz e8Yík rokonánál lakott. és mé8 naponta azo1gáll CyónlB.-
üzcnölczres fclmcnáinek fi harme.drn brülnyLrt Csonl::e.-Mfl8)'arorazé8 toll szentbcszéclckel írt. (kiváló szónoknak iamcrtíi.k), hc1yet.lc8ft.cLL
SZ'~ '7fJ ezer holdján kellell me8élnie. e.mi ElZ eImarEldl időazcrú rcfor- Mé8 El lollam alól is olvEl8Oll vale.miL s El hazám 8ZB.váre. ismert benne.
makEtt is hozzászám!tvél semmiké~n sem cshelcll mc8 cscltd2Drs. Xmlél::eznek-c mé8 rcé..m EndröOOn?" - kérdezle. e fc1clctérl .Ic8utóbb•
bbibnunhJ.. kivándorlás. C2CCSCmőhalál. munl::ané1ldilisé8· tiidöbcle8&:& amikor otthon jártam. &lenl Imre herceg bÚCSÚllapján Í8 az apállir.~r- .

és leIki-vilé8flézeli lorzu1ások nélkül_ zeményd. éncl:elt.ü1:: .K.önny~ azcmcücI vándorolunl: Tehozzád. Orök
QcrnU8 Miliály l888-ban 8Z11lclcll Csanádapácán. ., a negyváracli kö- IrgeJomf. Elmirc zscbkendőjéérl ilyúll miel6tt DICoáldoLL _

zép'.a!(olás és azemináriumi cszt.cndől: múltával. 19l2-ben Kolozsvárt 6 lIlO8t is ezl düdolom. btir El azÍvem ElZ B.flllIyjánosi azép soroml
szenlclték áldozópappá. ami azámárEl leljc<l életére ElZ .íntéger Mfl8)'ar- dcbo&je.:
orm..l &ölc\ezeltsé8ét jc\enlellc. r:z vezcllc odáig. ali8 harminc
eőzt.cnd6scn. ho&)' Debrecenben. a háboru derekán létrchozza. a Zita
l1adié.Miházal fi vörös önl:ényurnlom oorlönéb61 öZB.baduIván él nemzel-
8,Y1lJé&::cn küzdjön fi l!lfi8Yar t.e.lpo~cla.sérL majd rnclr6dön. több
mint két évtizcc:li& a pű8pöliclen. c8011hl e8Yházmc8Ye l::Ieril::usakénl
l::e.mat.0zt.a&s6 kérlelheletlen kövelkezc~&Scl c8Yházi és. vilé,gi alkoló
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Mint tudjuk, Rózsa Pilinszky-dijas
festő és grafikus művész, a BánY3j
Júlia Gimnázium tanára.

Szinte a japán kiállitással azo
nos időben Kecskeméten, a Cifra
Palota adott otthont a Kortárs köl
tészet, kortárs grafika c. kiállitás
nak, melyen Bella Rózsa egy or
szágos pályázaton már elismerést
aratott egyiJc munkájával vesz
részt.

Őszinte szívvei gratulálunk
Bella Rózsfulak és további sike
reket kívánunk.

OLVASÓINK FlqYELMÉBE
Novemberi számunkban olvasó

inkhoz fordultunk, a lap támogatá
sa ügyében, és mellékelrunk egy
csekket is. Aki úgy látja, hogy
újságunkat támogatni tudja, és
eddig még nem adta fel csekkét,
kérjük még ebben a hónapban
tegye meg, mert számlaszámu k
megváltozott, így jövő év janu-

'árjától az a csekk má nem hasz
nálható!

Megragadjuk az alkalmat, hogy
ezúton is köszönetet mondjunk
mindazoknak, akik eddig adomá
nyaikkal támogattak bennünket.

* * * * *

KECSKEMÉTI ALKOTÁSOK
JAPÁNBAN

Kortárs költészet,
kortárs grafika

c. ki.állitás Kecskeméten

Gyu1án, 1995. szeptember 24-t61
1996. január 21-ig, Szeghalmon
1996 január 28-r61 április H.-ig
kiállítás D}'l1t a gyulai refonnátus
templom 200 éves évfordul6jára
Gyula és környéke reformátussá
gának életéb61.

* '*' * * *

együtt az est méltó
megünneplésében részt vesz.

Az endrődi születésű Bella Ró
zsa újabb sikereiről számolhatunk
be olvasóinknak.

Japánban ti2ennyolcadszor
rendezték meg az Alkotók Nem
zetközi Sokszorosítási Grafikai
Kiállítását K'anagawa városban.
Boldogok vagyunk és öriilünk an
nak, hogy a magyar táj, és ebben
az endrődi vidék szépségei ha
zánktól oly messze eljuthattak,
hiszen a tárlaton Bella Rózsa mun
kái igen nagy sikerrel szerepeltek.

\ (;
~

:imá.r I e ésT~
. Mária a KDNP

gyomaendrődi szerveze
tének tagjai okt6ber
22.-én ünnepelték há-
zasságuk 60-ik évfor
dul6ját.. A gyémántes
kiivős házaspárt a
templomban a plébános
úr áldotta meg. Szer
kesztőségünk és párt
szervezetiink minden
tagja nevében sok boI·

dogságot, '6 egészség~.
kívánunk. Isten éltesse

ket az emberi ~ r

~ha~B~
* '" * ::< :t<

Karácsonyi ünnepség
a KDNP,·,ben

ítjük tagjainkat, hogy ha
0- ományO$ karácsonyi ünnepsé
ünket ~be.r17-én (vasárnap)

délután fi órakor tartjuk a Katoli
kus Általános Iskolában. Az
endrőd.iek részére autóbuszt biz
tosítunk.

Bízunk abban., hogy teljes tag
ságunk a. meghívott vendégekkel

* K. KÖZLEMÉNYEK * HíREK. KÖZLEMÉNYEK * íREK *

l. Békéscsaba Jamina 15 10 2....3 28-9.... 32
2. Battonya 15 10 1....4 .35-21...31
3. Endrődi Barátság 15.•••. 8•••.5.~.2 28-13 29
4. Szeghalom 15 9 2 .4 32~29 29
5. Csabacsüd 15 8 .4 .3 34-19 28
6. Békés !5 8 1.. ..6 28-20 25
7. Medgyesegyháza 15 7 .4... .4 20-14 25
8. Mezöhegyes 15 6 3 6 21-15 21
9. Békéscsaba MÁv 15 6 2 7 21-21...20
10. Gyoma FC 15••.•..5.••.4..••6.••.23-18•••19
ll. Elek 15 5 2 7 15-18... 17
12. Kamut 15 4 5 6 12-21...17
13. Doboz 15 3 .3 9 22-39 12
14. Nagyszénás 15 2 5 8 20-29... 1
15. Mezökovácsháza 15 3 1.. .. 11..13-39 10
16. Orosháza 15 2 2 11.. 5-44 8
Elismerés illeti a játékosokat és az egyesület sikeres vezetőit

Az bizonyos, hogy jól sz6rakoz:tunk. joggal vagyunk büszkék a
nagy el5dre az első Endrődi Barátságr2c hozzá méltó a mai csa
pat Nagy várakozással tekintünk a tavaszi szezon elé.

MÁRTON GÁBOR

Félidőhöz érkezett a labdarú
gó megyei bajnokság. Az általá
nos kép kielégítő, sőt jónak is
mondható. Az1 is reálisan megál-

lapíthatjuk, hogy könnyen az élen állhatnánk. •
Az utolsó öt forduló eredményei:
Okt. 22. Nagyszénás - Barátság i:2

28. Barátság - J 1:4
Nov. 4. Doboz- Barátság 1:1

ll. Barátság - Mezökovácsháza 4:0
19. Kamut - Barátság l:i

Be kell vallanunk, hogy a hiányzó három
pontot könnyen elcsíphettük volna. Fiúk, jobban kell figyelni! A
Jamina elleni kisiklástól eltekintve fólöslegesen kinyíltunk az
egy g610 vezetés után! A legutóbbi mérkőzést a ."csapnivalóan"
ellenünk vezető bír6 rovására irhatjuk. Csaknem a legkevesebb
gólt kaptuk, viszont a lőtt g610kban öt csapat is előttünk van.
Tehát a g611övés a gyengénk!

Mindent összevetve nincs szégyenkezésre ok.
Az őszi szezon az eredmények tükrében:
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decemberi ünnepeink:
december 3. advent 1. vasárnapja
december 6. Szent Miklós püspök
december 8. Szeplőtelen Fogantatás
december 25. Karácsony
december 26. Karácsony, Szent István első vértanú
december 27. Szent János apostol
december 31. A Szent család ünnepe

December 4-éo, hétfőn kezdődnek a roráték, azaz a haj
nali misék, reggel 6 órakor.

December 24-e advent 4. vasárnapja, de ez már szenteste
is, ezért vasárnap nem lesz esti mise, hanem éjfélkor Unmk
születésének ünnepi miséje, a hagyományos éjféli mise. A
mise előtt a hittanos gyerekek pásztorjátékot adnak elő.

December 31-e az év utolsó napja, az idén egybeesik a
Szent Család vasámapjávaI. Este 5 órakor hála
adás.

***
A júniusban megtartott Egyházmegyei Zsinat ren

delkezései advent l. vasárnapjávallépnek életbe.
Ebböl most egyet emelek ki, és idézem:
"16. § Az Egyházi Tórvénylronyv előírása szerint, illetve

a Rómától kapott engedélyek éne/mében egyházmegyénkben
a lelkipásztorok szakség esetén hétköznap legfeljoebb kettő

(ide tanoznak az ún. tanácsolt annepek is), vasárnap és
Irotelező Ú1l1Iepe/cen pedig legfeljebb három szeTllmisét
végezhetnek (vö. 905. kánon). T6bb szenlmisét semmiféle
indokkal vagy magyarázatral nem szabad tanani, szflkség
esetén alkalmas világi végezzen ige-istentiszteletet, és áldoztasson (vö.
1248. kánon). Minden templomban csak annyi szentmise legyen,
amennyire valóban összejönnek a hivek. A hívek kis részének kényelme
miatt ne legyen esti, vagy délelötti második szentmise. "

Az endrődi egyházközségi képviselótestület a november 24-00
gyülésen ezt a kérdést megtárgyalta, és a plébánossal ezt az új miseren
det alakította ki 1996. január elsejétól:

Vasámapokon: reggel 8-kor, és este- (tehát nincs nagymise déle
lótt lO-kor!!)

"Ünnepnapokon: (újév, húsvét, pünkösd, úrnap, augusztus 20,
templombúcsú és karácsony) reggel 8-kor, é3
délelótt 10-kor (tehát a nagy ünnepeken nincs
esti mise)

Kiszállásos misék változatlan rendben: hónap l. vasárnapján
Oregszőló S~t Imre, 3. vasárnap Oregszölö Ká
polnás Iskola, 40 vasárnap Nagylapos. Bővült a 2.
vasárnappal, fél 12-kor a Katolikus Iskola kápol
nájában misézik az endrődi plébános. A három
nyári hónapban: június, július, augusztus - nin
csenek tanyai misék.

- az esti misék idópontja követi a napok hOSS7Jlbbodását téli hó
napokban (októbertól márciusig) este 5, tavasszal
és összel (április, sreptember) este 6, nyáron
(májust61 augusztus végéig) pedig este 7 óra.

A közeledő ünnepek alkalmából megköszönöm mindazok jó
ságát, és szeretetét, akik ez évben is segitették az egyházközséget
imáikkal, anyagi áldozataikkal, munkájukkal.

Köszönöm mindazok közremaködését, akik az Új Katolikus
Iskola létrcjöttéért munkálkodtak.

A plébániahivatal, az iskola dolgozóinak és tanulóinak ne
vében kívánok kegyelemteljes, örömteli ünnepeket a
YÁROSO"K minden kedves Olvasójának.

Iványi lÁszló
plébános

HAL JÁ OKMEG A
KARÁCSONYI Ö ÖMHíRT!
Karácsony a szeretet ünnepe. A legtöbb családban az

egyik legszebb ünnep. Bár egyre több helyen szinte közö
sen vásárolják meg az ajándékokat, s elmarad a meglepe
tés varázsa csakúgy, mint a szentestéken való együttes
ünnepről való megemlékezés is. De még így is nagyobb
készülődéselőzi meg ezt az ünnepet, mint a többit. Szeret
nénk örömet szeremi azoknak., akik sokat jelentenek ne
künk, fontosak számunkra. Ez a szándék s az öröm5zerzés

- bánnilyen formában is- csak akkor lehet sike
res, ha ott van benne, mögötte az igazi szeretet.
Ha nem csak megsiokásb6l, vagy kényszertI
kötelességbőltörténik minden.

A szeretet azonban nem akaratunktól függ
első renden. Hiszen, ha egy szívből elfogy,
hiányzik, azt csak akkor lehet pótolni, ha azt a
forráshoz visszük. Ha rátalálunk arra a szetetet
forrásra, amely kifogyhatatlan. Ha abból merí
tünk és kapunk, akkor tudjuk tovább adni azt.
Ezért kell és érdemes karácsonykor is a forrást
keresni. Isten a szeretet forrása! Jézus Krisz

tusnál elérhető mindenki számára! Őbenne árad ki Isten
szeretete e világra.

Elanyagiasodott, a minél nagyobb hasznot és teljesít
ményeket hajszoló és értékelő világunkban és országunk
ban az igazi örömöt a betlehemi mezőkön elhangzott hír
meghaIlásával és befogadásávallehet ma is elérni és meg
kapni. Ezt hirdette az angyal: "hirdetek néktek nagy örö
met, mely az egész népnek öröme lészen: mert megszüle
tett néktek ma a Megváltó, ki az Úr Krisztus..." E hír való
ságáról való megbizonyosodás az egyszerti, szegény pász
torok is és a dúsgazdag keleti bölcsek, királyok is
"dicsőítvén és dicsérvén az Istent" "nagy örömmel örven
deztek".

Karácsony ünnepének öröme elsősorban attól függ,
hogy betö1theti-e otthonodat Isten szeretete Jézusban. Attól
függ, hogy találk.ozo1-e Vele, mint Megváltóddal? S így
lesz-e életed· erőssége és bizodalma? Gábriel így jelenti
Józsefnek Jézus születését: "annak nevét Immánuelnek
nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten!"

Az Istentől elszakadt és elfordult ember minden nyo
morúsága és fé1ehne ebből a magára maradásból fakad.
Útja és jövője egyre kilátástalanabb.

Karácsonykor Isten segítő és szabadító szeretetét mutat
ta meg és adta Jézus Krisztusban. Közel ))tt hozzánk! S
ezért visszakerülheí:ünk oltalma alá! Ő ígéri és hirdeti:
Irrunánuel!

Halljátok meg a karácsonyi örömhírt s nyíljon meg
Őelőtte minél több szív! Így lehet lélekben nagyon gazdag
~csonyacsaládodn~

SÍPOS TAS TÖHÖTÖM



Fülöp Imre önképz6, tanult pa
rasztgazda volt, Endr6dön született

. 1886-ban. 'Tisztelettel emlékezhetünk
19%-ban születésének századik évfor
dulójára. Magánúton elvégezte a négy
polgárit, és· a szegedi
.,eIs6ipariskolában" gőzlokomobil-,

cséplőgép- és traktorvezetői tanfolya
mot végzett. 1920 óta 46 kb-as tanyás
birtokán gazdá!kodott. Emellett
béfcsépléssel is foglalkozott. A hely
béli HANGYA szövetkezet felügyel6-

izottságának elnöke, a Polgári olva
.sókör jegyz6je, állandó cikkírója a
GYOMAI ÚJSÁG-nak. Népies meséket
és kifejezéseket, babonás szokásokat
gyűjtött (ez utóbbi nyomtatásban is
megjelent;. NépiesVaSztorjátékokról
egy tanulmányt küldött be a Nemzeti
Múzeum néprajzi osztályának. A kato
naságnál, majd a háboru folyamán
megtanult németül. Irathagyatékában
látható egy német nyelvű dolgozata a
hadtáp hatékonyabb maködtetésér61,
Áözgazdasági és maszaki gondola
t kkal. Politikai tárgyú irathagyatéka is
egy széles Iátóköro, érzékeny leM, jó
megfigyel6-képességl1, értékelő

,nyughatatlan, cselekvő ember"-r6l

VÁROs(If~K

A nyughatatlan,

cselekvő ember
Emlékező sorok Fülöp Imre

endrődi gazdóról

1995. december
tanúskodik. 1934-ben frta a követke
z6ketj "Elfajult politika. Ugyan minek
is lehetne nevezni azt a személyes
gy6lölködéssé alakult érdek- és véle
ménykülönbséget, amely most úrrá lett
az embereken? Közülük némelyek
hanggal jól győzik tehát rendületlenül
letörni, legáZolni akarnak mindenkit és
mindent aki az 6 céljaiknak útjában
áll. Az ilyen szakavatott politikusok
azután sokszor hajlandók arra, hogy a
közérdeket összekeverik a magánér
dekkel és csak addig és akkor hajlan
dók azt támogatni vagy elismerni,
amíg az ő saját érdekeiket is szolgálja."
Akár ma is írhatta volna e sorokat
néhai Fülöp Imre. A korabeli mező

gazdaság és terményértékesftés gond
jai élénken foglalkoztatták mint gaz
dálkodót s mint mezőgazdasági vállal
kozót is. Gondolatait rész1etesen kifej
tette és egy pályázatra benyújtotta.

Fülöp Imre szeretett írni és sokat
olvasrJ, s mint literátus ember verseket
is írogatott. Hazaszeretete, római kato
likus hitvallása ihlette, hatotta át ver
seit. A következőkben e versek közül
adunk közre néhányat, tisztelegve
Fülöp Imre emléke előtt.

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya
Boldogságos Szűzanya

Nézz e honra melyet Néked
Szent királyunk átada.

Mint megtépett százados tölgy
Porba sújtva úgy van Ö
Ki keresztény s szívből magyar
Hozzád esdekelve jő.

Szeretettel kérve kérnek
Ne vessd meg hű népedet
Me y úgy tiszte és úgy szeret
Mint ősei Tégedet.

;Hogy ha talán vétkezett is
Egyszer másszor a magyar
Te vagy a mi édesanyánk
Ki mindig csak jót akar.

S aki be e bízva bízik
Soha meg nem szégyenül
Te vagy a mi mv szószólónk
Isten előtt egyedül

Kondorostanya., 1921. Fülöp Imre

Ifjú Magyarország első szent királya...

Ifjú Magyarország első szent királya....
Tekints most elhagyott szenvedő hazádra
Nézzed mivé lett a hajdan büszke magyar
Ki megalázkodni nem tud, nem is akar.

Avagy megnyughatik tán a magyar abba?
Míg a kaszát s kardot elbúja a kaIja?
Hogy rossz szomszédok az ezeréves Hazát
Mint elnyűtt ruhát úgy széjjel darabolják?

Hogy azok, ki velünk egy kenyeret ettek
Kenyeres pajtásból ellenségek lettek?
Akiket, mint mi jó testvért úgy tartottunk
Most gyűlölettelállottak bosszút rajtunk?

De Te mikor ezt a népet tanítottad
A bosszúállásra sohasem bíztarcad
Nem is bosszúból csak jogunk védve mondjuk
Amit elvettetek azt még visszavonjuk!

Ifjú Magyarország első szent királya
Tekints megalázott szomorú hazádra
Ne hagyd el segítsd meg ezt a szegény népet
Mint jó Atyánk nyerj az Égből segítséget.

Kondorostanya., 1921. Fülöp Imre
Közreadja: Cs. Szabó István



Egy évvel ez előtt azzal a kéréssel fordultunk Önökhöz, hogy ámogassák laplUlk
ingyenes megjelenését. Hála, és köszönet azért a sok anyagi segítségért, mel)' lehe övé
tette, hogy lapw1k megje1enJlessen, noha a nyomdai költségek a papír ára, a
postaköltségek emelkedtek.

Egy év elteltével most újrat i~mételten az Önök segílőké!§zgégérekell
támaszkodnunk. Az egy éves évfordulónk alkahnából több olyan bhtató levelet
kaptlmk, mely azt sugallja nekünk, hogy nem volt hiába való a kezdemén_"ezésünk, és
folytassuk tovább, anút elkezdtünk.

Önök, kedves Olvasóink, az ehllúlt év során megismerhették és talán meg is szerették
ujságullkaL, amit az is bizonyít, hogy a megjelenés után órák alatt elfog:' a lap. ~g:JZ

csak. ezer példányt tudunk finanszírozID; anú bizony nagyon kevés pédányszluu. Ezt is
az Önök segítsége tette lehetövé.

Ha \'alóban megglerette lapunka~ kérjük ki-ki anyagi ere"éhez mér'en
támogasson bennünket. E kérésül1khöz csatoltunk egy csekk~t is, amelyen
eljuLtathatják adományaikat" Tenllészetesen személyensen is állunk. _.l1indenkor
relldelkezésükre szerkesztőségünkben:Damjanich utca 15-ben. (Apponyi út sarok.)

Aki legalább 600.-Ft.-t küki annak továbbra i~ egé~z é,,-bell c' nére negk"' djük
"Vál'o~unkat". KérésüJ1k,hogy a csekkekre jólolvashatóan írják. a feiadóL ügy a
postázás könnyebb legyen.

Bízunk az Önök megértő, 3egílőkész tán~ogaLásában, amelyet el ;re Í: kÖ8zlnünk.

VÁROSUNK SZ~KESZTÖSÉGE
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A kulturális koncepcióról 2000-ig

Elfogadta a testület a kulturális koncepciót,
mely 2000-ig határozza meg a város köztereinek
szépítését, (novemberi számunk 8-9. oldalán talál

ható részletesebben), azonkívül bizonyos átszervezéseket is tar
talmaz. A teljesség igénye nélkül néhány gondolat a tervekről:

- A Déryné Művelődési Ház a jövőben a Tájházzal és a Vá
rosi Könyvtárra1 alkotna egységet, s ha a képviselők támogatnák,
újra a régi néven: "Népház". -

- 1996. okt. 23-ra a Katolikus Iskola közelében elkészül egy
emlékmű, melynél méltó módon lehetne megiinnepelni hazánk
szomorú, de egyben felemelő forradalmát, és az állami ünnepe
ket.

- 1997-re elkészülne a Rózsahegyi Kálmán színművész 
Endrőd község szülötte -,2000-re pedig Kner Izidor nyomda
alapító mellszobra.

:Egyéb intézkedésekről

A testület a továbbiakban elkészítette ariaciroda működését.

Határozat született a volt Béke Tsz fóldteIiileteinek elvéteiéről.

KészfIZető kezességet vállalt az Önkormányzat 9,5 núlli6 Ft
erejéig a Református Egyház ré~zére. Mint ismeretes, az Ön
kormányzat megállapodást kötött a Református Egyházzal, hogy
10 millió forintot fizet az egyház részére az egyházi ingatlanok
tulajdonjogának rendezésére abban az esetben, ha azt állami
költségvetésből időben nem kapja meg. 500.000 Ft-ot már kifi
zetett az önkormányzat a Református Egyház részére.

VÁR...q ANDRÁS

A~ C l",kC-t-Iu.-A..I"'~c-0-ti IH--UI",kA--t-6t
ben Gellai úrraL Elképzelhető az is, hogy a Mező

gazdasági Szakiskola gazdaasszony képzéséhez is
segítséget nyújt a neves idegenforgalmi sZ1kember.
Az Ri. igazgatósága többféle támogatást kért az
önkormányzattól. Erről majd a szakcsoportokban
lefolytatott vita után hoz döntést a testület.

A rendőrség munkájáról

A jó minőségű ivóvízről

Nagy érdeklődéssei hallgatták a képviselők Dr. Gellai Imre
tájékoztatóját a részvénytársaság megalakulásáróL az előzmé

nyekről s a tervekről, eLlcépze!ésekről. Hasznos volt ez az ismer
tető, hiszen a kevés információ birtokában lévő kérdezők megbi
zonyosodhattak, hogy 2 minden szemponttal számító terv elve
zethet a sikerhez. R Nagy jános az Ipari Iskola igazgatója már a
tervezett szálloda szeroélp...etének képzéséről is tárgyalt a szüoet-

Szűcs József alezredes őrsparancsnok beszámolóját a rendőr

ségi munkáról, együttműködését biztosítva fogadta a testület.
A.z őrsparancsnok köszönetet mondott azoknak a vállalkozóknak,
akik anyagilag támogatták a rendőrőrs munkáját. Balázs Imre
képviselő indítványozta, hogy az emlékeztetőben mondjon kö
szönetet az Önkormányzat a rendőrségnek.

Az inditványt a képviselők egyhangúlag támogatták.

A KŐRÖS TERMÁL HOTEL Részvénytársaság megala
kulásáról

A Képviselő-testület október végi ülésének leg
fObb napirendi pontja a város egészséges iv6vízzel
való ellátása volt. A tárgyban érintett meghívottak, a
KÖVIZIG, az ÁNTsz, a Megyei Közgyűlés és a
VÍZMŰ Ri. képviselője egyetértettek abban, hogy
rontos a j6 minőségű ivóvíz, de a ,,közös megoldás"
hangoztatásán túl semmi bíztatót nem mondtak a
megoldásra vonatkozólag.

Nem egyértelműek a vélemények. a Maros horda-
ékkúpjának vizszolgáltat6 képességét illetően.

Kocsisné Nagy Edit aKÖVIZIG képviseletében elmondta, hogy
nincs szabad vízkészlet, és a vízbázis környéki településeket
nem lehet ellehetetleníteni.

Bella Rózsa: Komor táj (1993)
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MARSI JÁNOSNÉ

eny
lom. Sok barátot szereztem ott az
évek alatt, betegek, nővérek, de
orvosok között is. Soha nem fo
gom őket elfelejte i.

Advent van. A legszebb ünnep
várása békességgel, szeretettel
tölti el a szíveket szerte a világ
ban. Amikor advent első vasár
napján az első gyertyát meggyúj
tom, előtte mindig megvizsgálom
a lelkem, nincs-e benne olyan
indulat, ami nem méltó az ünnep
várásra?·S ha van, ha indulatok
fűtenek, - és kit nem, hisz gyarlók
vagyunk - akarattal békés, szép
emlékeket idézek fel magamban,
míg el nem jön a nyugalom.
Mindig eszembe jut ilyenkor
Abaliget. Egyszer, egyetlenegy
szer voltam ott késő ősszel, no
vemberben. Akkor azon a késő

őszön már dúlt szomszédságunk
ban a háború. A szomszéd szo
bában idős vajdasági magyar há
zaspár volt elhelyezve. Velük
együtt ettem meg azt az ebédet,
advent első vasárnapján, amelyen
elégettük az ő adventi koszorúju
kon az első gyertyát. Nem tudták
áll-e még a házuk, élnek-e még
gyerekeik, unokáik, de szeretettel
fogták egymás kezét, s látszott
szemükben, ogy szívükben áhí
tat van.

--k
I'• •I

,
a

••

vÁROSU" K

,
%5-=-

ls
,.:...ye

Úgy hozta szerencsém, hogy désbe szenve őke. Ugyanakkor
részt vehettem Debrecenben végleg bezárták a hozzá kapcso
azon a Kelet-magyarországi regi- lódó egészségügyi intézményt. A
onális gazdaságpolitikai konfe- két tény abszurditása őnmagáért

rencián, melyről Császámé beszél. A "Szani" (mi, régi, vissza
Gyuricza Éva tájékoztatta kedves járó betegek csak így becéztük)
olvas' inkat lapunk múlt havi szá- hivatalosan nem volt szanatórium,
mában, a rá jellemző tömör, lé- a Pécsi Tüdőgyógyintézet kihe
nyegre törő, frappáns stílusban. Iyezett kis 24 ágyas részlegeként

Személyes indítékból, mégis, m"ködött. így maradhatott ingye
engedjék meg, hogy én is idézzek nes július elseje után is.. Négy
pár mondatot az egyik neves köz- teljes hónapig! Azután bezárták.
gazdász-politológus előadásából.: Végleg. 10 éve járok - jártam 
"Spórolásból nem lehet meggaz- oda, évente legalább egyszer. A
dagodni, nem keveset kell költeni, négyhetes kú a, melynek során
hanem sokat kell keresni! A kül- napi 3 órá tartózkodtunk a 96 %
földi hitelek mérlegén úgy lehet os páratartalm ' , t~len-nyáron

javítani, ha nőveljük az exportot, +120 C fokos barlangban, szinte
csökken jük az importot. Ezért a csodát tett. Sokan a gyógykezelés
Sokr s-csomag ún. nadrágszíj- után egy évig tünet- és panasz
szorító intézkedései ellehetetle- mentesek voltak. Van városunk
nítik az oktatást és az egészség- nak még tőlem is régebbi
ügyet, a két legkevésbé import- "visszajárója", Fekete Antal, a
igényes ágazatunkat, talán jóvá- K er Imre gimnázi m előző, már
tehetetlenül tönkrezúzzák". nyugdíjba vonult igazgatója. De

Saját bőrömön kellett ezt lehet, hogy mások is. Dr. Bánki
meg apasztalnom, személyes Gyula főorvos úr lelkiismeretes
negatív élményként átélnem! Ok- gondoskodása következtében
tóber ó végén hivatalosan is többen jutottunk oda, mi
gyógybarlanggá nyilvánították gyomae drődi asztmások. Azt
Abaligeten azt a cseppkőbarlan- hiszem, Ö "fedezte felD nekünk
got, ahol tőbb, mint másfél évtize- Abaligetet.
de nagyon jó eredményekkel gyá- Ám túl a nyilvánvaló és bizonyí
gyítanak asztmás, bronchitiszes tott gyógyhatáson, volt itt még
és egyéb légzőszervi megbetege- valami. Derű béke, csend, nyuga-

8 ------------------------------:----------

endrődi képek a század elejéről

... . E.ndrúd Fú-ulca
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arácsony, az a család és a szeretet ünnepe. ersze, annak, amékünk h?". ;~r. l'" ::ür' nk - oszt nt én rn. -.:\d
nem mindenkinek, és nem mindenkor. Az alábbi tam hátra.... Sirattz.. - _ uramot fia'la1asszony koromba, Mer
visszaemlékezése közlésével nem ünneprontóak odavó a háb rú ". Sirattam. zt vissza ls sirattam, rner

akarunk lenni, csupán arra hfvJuk fel a figyelmet, hogy vlsszagyütt a háb r(, '. ~ mosmán hiába siratom, mer
ajándéknál, pompánál, mindennél fo tosabb: ha együtt nem gyün viss .. st ml e karác:s n,,'om I z
tu lenni a lád, ha nem hiányzik senki a családból semmilyen. Majd ür' ~ magam. M r ha leme- e a d-
sem id6legesen, sem véglegesen. konyhába, ott i a né ., fal fogad, ha feljövök iJ. nagyszoM-

ba. ott is a né ~ ~ rL. magamra maradtam.·
EJs6 visszaemlékező:

"Nem szeretem, mikor ünnep van, nem szeretem. A
hétköznap, az még Csak-csak elmegy a mindennapi tenniva
lókkaI, elfárad az ember, lefekszik. De ünnepk r, akkor job
ban érzi a magányt, . egyedül él. És legjobban karácsony
kor magányos az ember. A húsvét, az ls ünnep, de akkor
jobban elmegyünk mindenfelé, hozzám is gyünnek. e
karácsonykor, akkor csak haza, haza, haza, mindenki csak
hazamegy a családjáho. És nekünk hiányzik... hiányzik a
férjem, hiá yzlk édesanyám, hiányzik édesapám. Csonka
család vagyu k... Mikor még teljes volt a ád, mikor
mi dnyájan megvótunk,
azok vótak az igazi .. nnepek.
Mennyire örültünk... Kará
csonyfánk is min ig vót, ha
borókaágbú is, de vót, és
egy'tt vó nk. Most meg
hiába van szép, kerek töves
fa, valahogy nem olya.
Megkiszftünk előr mindent,
hogy ne kenjen ünnepkor
csinálni se mit. és ak!(or leül
az ember és vár... ts nem
jön... - res a elye. Borzasz
tó, mikor a.... e ber maga

arad, csak küszködik az
ünneppel."

A második visszaemléke
ző:

.Odavót a ro katoná-
nak hanninckilenc.be, ne ls
tudtam rulla.. Elment, ak)(or
mingyá megszületett laJikám, szt mán az Iskolába adt:a.M,
mire hazagyütt gyalog Németországbú. Úgyhogy ott vótam
Csejten harminckllencbe, a más tanyáján, felesbe dógoztam
nekik, gondoztam a jószágjukot, közbe nevelte a
kisfiamot, oszt nem 6t karácsonyfa, s76 se lehetett ruila.
Ö -Item, hogy élünk, nemhogy karácsonyfa lett vóna. Oszt
amikor az apja hazagy..itt, kezdtük vóna új ú az életet
Ahogy gyarapodtunk v6na egy kicsit. akkor eg elvitték a
lovunkot, a kocsinkot, jaj, Istenem. azon módon, ahogy vót
szedve a krumpli, ZSák.kaI együtt vitték. Beszolgáltatni a
tejet - úgy v·tték, ogy nem jutott még a kisgyerekn k se 
hun lett v6na akkor nekünk pízünk karácsonyra? SemmIl
Olyan vót a karácsony is , mint a mási nap. Elvégeztem a
dógom, oszt lefeküdtem, mer örűtem, h gy pihenhetek.
Nekem Ilyen karácsonyok vótak az én fiatalasszony
éle mbe.

Az vót a szép karácsony, mikor mán együtt vótunk. Mer
gye megv6t a párom, megvót a két gyerek is, abba vót az

örömem. Én akkor v6tam a legboldogabb, mikor a két fiam
együtt me t s76rakoml, oszt kiki értem 61cöt az tcaajtóig.
Az vót a legboldogabb napom. Néztem utánuk. oszt
mondtam az a juknak: - Olyan aranyosak. apus, ezek a
gyerekek...

Most, öregség re, megl t én adtam hátra. Hogy
hányszor mondtam a drága páromr.ak: - De borzasztó lesz

Harmadik visszaem'l§kezIJ:
"Negyvenné be nan kezdé5dött nekem a karács ny,

hogy bevitték az ram t munkaszolgálatra. én meg Itt ma
radtam anyámmal ú ,hogy mán akkor kétszeí szél érte.
Aklcor begyü I( , r w, azok a kozákok. Énnálam
elszállásoltak vagy nnI" embert, meg ugyanannyi lovat.
Erru jobb nem bes' f I... ajd oszt" elment a front, mln-

enki nagyo félt. n il mertek. i se mozdulni az emberek
házbú. Anyám r, eg ml dég r ~ zabbú lett, mindég gyen
gébb lett. Karácsony _tér me is haJt, vége vót szegíny-

nele Magamra maradtam.
Pfzem nem v6t semmI. Akk r
elmentem Kiszely Simonho
ko rs6ér. Mondo - neki: 
Nincs p(zem, - Mikor tudod
m oznl? - Három hét múl
va. Ezt csak úgy mondtam
hogy mondjak valamit. Akkor
oszt a koporsót a nagy tra
gacsra ráraktuk, hazatoltam,
gyütt velem Simon, otthon
beletettük anyámat cl ko r
s6 • Magamra maradtam.
Nem me gyünnl vfgaszta1nl

nkl, háborús világ vót na
o gyon. ÉJszaka oszt egyszer-

. rám rték az ab ot cl

koLftok. de borL.aSztó . rt6.;
az ablakot. No Jó' van, been
gedtem 6k' t, lesz, ami
Akkor már minden mind
vót nekem. 8egyOttek a koZá-

kok, megálltak az ajtóba, meglátták anyámot klterftve, az.u .
úgy elmentek... uktam utánuk az ajtót

Másnap temettem anyámot. BoI7aSZt6 frontos világ \lÓt,

nem gyütt ló, nem,- -tt gyászkocsl se, nem merte senki il

lovat elővennI. A pap azér csak klgyütt, meg a temet6cs6sz.
A házná el úcsúztatta anyámot a pap, Tona meg kltoIta a.
temetőbe, a sfrba ls Tona meg n engecItok le anyámot.
Besetétedett. No eltemettük, hazamentem. Hideg Vót, be
vót fagyva az ablak, a kozákok elvitték a fat6t ls, nem tot
hettem. Elgondolkodtam, hogy tJ..a a három hét ! tel., el-

egyek KisZely SImonho, oszt megmondom, hogy nem
tudok tüze l, adjon bfróságra, oszt mar leülöm. De nem
úgy lett osztán, mer másnap úgy tfz 6ra I hazaért a fér~

jem - októberba m zökött a katoMSágtú,azután tTd n
egy fuharosokná dóSozott, ahol munkabért kapott. Oszt
hozott annyi kis pfzt, hogy klfúzettük a temetést. Megmég
kiment az uram Kondoros alá. I törték a kukoricát - az klnt
maradt a fGdön, mik r eMtték O"köt -, letörtek, hazah~
oszt csutkaszárraJ befatöttem. Az úgy melegftett, annak
olyan jó melege VÓto••

Elmúlt a karácsony, észre se vettük, hogy kalácsony van.
Tudtuk, hogy van, de ezek mellett a bajok mellett nem Iehe
tett vele foglalkoznI. Ez a karácsony, ez Ilyen vót negyven
négy .....

Hi molcné Németh Eszter
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SINKA IS'IVÁN

Megajándé..1<:ozni Boldogasszony-anyát
áhitattal, s kémi: mutassa kis t
Mond6léát mondani, ott állani alól,
s kérdezősködni mi új megváltónk felól.

Énekelni kéne karácsonyestére,
ráférne az ének sok híres legényre.
Verset énekelni, ellágyuló szájja!..
Jézus kis csöppségnek, s 16bál.yÜ lámpással.

Kará sanyi Ének

Jézus kis urunknak lábainál megholt
szabaditónk. ki a szabadság lelke volt.
...Énekelni kéne 1caIácsonyestére,
ráférne az ének s híres legényre.

s számára, hogy szíves üdvözletet hagyunk...
Egyszel11, nagy csizmás falusiaJ<va

civözletet annak, . megöletett,
azonnal dIága, mih yst megszü1etett.

jünk hát szaporán, ne mulassunk soká! Mert úgy török rád,
mint varga a bőrre, aztán váglak főbe."

Az öreg pászt r fölneszelt, és énekelve mindannyian
körbejárták a betiehemet.

"Elindulának, és el is jutának,
SzűzMáriának jónapot mondának. "

osszú, hosszú strófák következtek még, amire bizony,
már alig-alig e lékszem, talán egy-két sorra:

Itten kinynt egy szép rózsavirág,
Királyi mennybőlméltóság. "

Nagyanyám u szolására körbetérdepeltük mi gyerekek
a te plomocskát, és úgy megtelt a szívünk örömmel, hogy
szemünkből kigördültek a fénylő könnycseppek. Mert a
pislogó fények köz"tt a kicsi Jézuska mintha integetve,
hívogatón tárta volna felénk ölelő két karját. És mi szipog
va énekeltük:

"És mosolygón fölfogod,
Könnyemet, amit hozok,
ajándékuljászolodnak
Trónusához én. "

Szerettük volna, a Jézuska ránk mosolyog, de a fény
ben fürdő kics' arc szomorúnak látszott.

Talán megérezte, hogy jönnek majd ke3erves eszten
dők, amikor megkopnak a karácsonyi fények, amiko~ az
ünnep, már nem Jézus örömét, anem csak a kiadások
özönét jelenti. Amikor már alig lesz gyermek, aki térdet hajt
a kicsi jászol előtt, és könnyes szemmel köszönti az !sten
gyermeket, kit irgalma közénk lehozott.

Ha a háromkirályokkal ma útnak erednénk, hogy aján
ékot vigyünk a megszületettnek, ugyan mit vihetnénk?

Elvinnénk hozzá a bfzva-bfzó reményt, hogy karácsony
gyertyái áldott tüzükkel átmelegítsék a megdermedt szfve
ket, hogy a bántások imává szeJfdüljenek, a tagadások
töredelmes hitté. Hogy egy szfwel, egy lélekkel küldjük
fgéretünket a magasság felé:

"Ó ha Téged sértenek, én szfvembe rejtelek,
.S menedéket adok néked mindhalálomig. ..

IVÁNYI MÁRIA

A betleheme ek
Ha meg ,yílik az emlékek tárháza

I ten akaratából, lsten dicsőségére sz"le ünk e világ
ra és amint megnyOlk az értelmünk, megnynik a sokat
e~leg tett szürkeállomány rejtekében egy hatalmas tárház
i . Az emlékek tárháza.

Mintha egy ott 'rejtőzködő picike kameraman szalagra
rögzttené minden dolgainkat. Ha emlékez ' a 'arunk, meg
nyorTJjuk az érzékelő . ombot, és máris lepereg szemr nk
előtt az addig megélt csodák egész sorozata. S a legna-
gyobb csoda az, hogy ami rossz volt, vagy fájda1mas, az
megenyhül, elhalványul az idők múlásával. De örömeink,
amfg csak emlékezni tudunk, fénylőn világrtanak.

Ilyenek a karácsonyok is.
Tu om, min enkinek vannak erről az ünnepr6 boldog

emlékei. Hiszen a gyertyalángos fenyőkö , még ha itt-ott
aprocskák és sz gényesek v ttak is, kivirágzott a szeretet.
E meghitt, szép ünnepen nagy bb öröm volt adni, mint
kapni. Amikor megjött a "menyból az angyal", és az aján
dékok sorra gaz ára találtak, akkorra minden esztendőben

megérkeztek a betlehemesek i . . ~ .
Megzörgették az ablakot, és zál'ást kértek. q..-klCSI

Jézuskának. Hogyne adtu k volna, amikor Iyan nagyon
várt k! Feledhetetlen élmény volt az a misztériumjáték,
ami I évről-évre megörvendeztettek minket.

Elől járt az öreg pásztor h sszú sző ~ subában, fején
kifordltott báránybőr kucsma. Utánuk a bojtárok, angyalok
következtek. Ketten közülük hordozták a tornyos, kicsi
templomot formáző istállócskát, benne a Szent Családdal.
A parányi já zolban ott feküdt az édes Jézuska, körülötte
sárból gy-rt állatok ácsorogtak, és a megrebben gyertya-

....- .__--, fényben min a élt volna a

Itt van a szép karácsony kedves betlehemi világ. ,
Az öreg pásztor a botjára

Itt van a szép, víg kará- támaszkodva elszundikált
csony, közben, de ne sokáig,
Élünk dión, friss kalácson: mert az egyik bojtár oldalba
mennyi finom csemege! bökte és rákiált tt
Kicsi szíved remeg-e? . "Kelj föl Öreg, kelj föl,

Karácsonyfa minden ága .!.J!!!t: .!'.!..fC!e.!~~~Q8Y~!_~~ _

csi;llog-villo~: ~pa drága, Fényes ünnepet ülni jöttünk
~p mennyeI uzenet:
Kis Jézuska született. Fényes ünnepet ülni jöttiink,

. '.. Jézusunk itt van már közöttünk.
J~ gyermekek~d ö~ek, Nem várta bölcső, pelyhe~ pólya,
kályha mellett körben ülnek, Mégis a világ megváltója!

~ese: áhi~t Porszemnyi létiink áldott őre,
mmden SZIVet átltat Lelkünk üdvének megmentője.
PáSZ10Jjátszók be-bejönnek Menjünk mind h zzá karácsony
és kántálva ráköszönnek éiiel!
a családra. Fura nép, Hitünk csillaga bízt n vezérel.
de énekük csudaszép. Iványi Mária

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken a haraDgjáték
szél, éjféli üzenet
Kis Jézuska született!

·DSIDAJENÓ
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.,Példaképek nélkül maradunk, fiú .,
(I...adányi Mihály: öregek)

November ll-én sikeres
vers és prózamondó versenyt.
i"endezett a Ka-:ona József Mű·
velődési Ház nyugdíjasok ré·
szére, amelyen nemcsak a várv·
ai L és II. szám.ú nyugdíjas klu
bok, hanem békési, mezőtúri,

mezőberényi, tés?.-egi és szolno
ki nyugdíjasok is részt vettek,
mégpedig nem. kevés sikerrel.

Bizony, ÖK már sok mindent
megérlek, bölcsek és tapasztal·
tak, de játékos, versenyző ked·
vüket még most sem veszített&:
el. csak magyar szerzo'K műveit

hallhattuk Nagy átéléssel au·
ták elő Petőfi, Móricz, Várnai
Z6eni, pál Katalin., LacláIryi Mi·
hály műveit, nem egyet közülük
könnyezve. Azonbanjót mulattunk "Egy aeszony, két kis
vétkecskéje" c. történeteI!.. Megfogadták Rózsahegyi
Kálmán bácsi tanác6á.t: "Ne szégyelld érzéseidet..!"

A versenyben 39 fő vett részt. Díja kivétel nélkül,
mindenki érdemelt volna. Igaz, voltak akik megakad·
tak, eltévedtek. Istenem! nyen idős koromban én talán
még a színpadra sem tudok majd felállni.

.Az eredmények:
Veramondó kategóriában 26 fő indult, nem kevés

fejtörést okozva a Zo-fuinek Végül a sorrend a következő

lett:
A két első helyezett: Túri István (Békés), Dénes pál

(Szolnok)
A. második helyezett.: Balogh Imréné (Mezöberény)
Harmadik helyezést ért el: Egeresiné Kasznár nona

(Békés)

Negyedik helyre került:
Gutyán Jánoané (Mezőtúr).

ötödik lett: Luzsányi Fe·

rencné (f6szeg).
A többi résztvevö oklevelet

kapott.
Prózam.ondó kategóriában

a helyezési sorrend a követke·
zőlett:

A három első díjazott:
Sáfián Györgyné (Szeghalom),
Kovács Gáborné (Jászdózsa),
Csordás Lászlóné (Vésztő).

Második helyezett: Vmce
Istvánné (fószeg).

A többi résztvevő itt is ok·
levelet kapott.

Sajnos, hogy az elő:re meg·
hirdetett rendezvényen kevés

helyi érdeklődővolt jelen, közülük is sokan nem nyug
díjas korúak.. Bizony, több figyelmet szentelhetnénk az
ilyen rogram.okon való részvételre. Talán a hírverés
sem. volt e ég hatásos.

A vers- és prózamondó versenyt. támogatták:
Nemzeti Alapítvány (Budapest), Országos Játélmlap

(Budapest), Gyomai Kner Nyomda Rt.
A rendezvény sikeréért és az ötletért dicséret illeti a

Művelődési Központ minden dolgozóját, nem kevésbé a
lelkes résztvevőket. További jó egészséget sok örömet
és együ étet kíván e cikk közreadQja, és a szerkesztő·

ség kedves mindnyájuknak.
Mi, fiatalok pedig tanuljunk tőlük, mert "példaképek

nélkül maradunk :fiúk".
UNGVÖLGYI JÁNos

UTÓSZÓ.•.
A helyi nyugdljas klubok tagjaihoz.
Kedvtelésből, a maguk szórakoztatá-

sára, a szabadidő hasznos eltö/tésére. a
baráti kapcsolatok ápolására jöttek létre a
nyugdíjas klubok. Először Endródön,
majd Gyomán több mint 10 évvel ez előtt.

Tagjainak száma mára már meghaiadja a
300 föt. Batyus bálat rendeznek, szom
szédolnak más kluboknál, Endródön a női

tagozat énekkart alapitott. .. sorolhatnám
még tovább.

Kedves Tagok!

Javaslattal szeret él élni Önök felé!
Gondolkoztak-e már azon, hogy a klu
~oknak nincs' .neve". Engem személy
szerint nagyon zavar ez az elnevezés
(megkülönböztetés?), ogy I. és II. szá
mú. Válasszanak nevet az e drődiek egy
Endrődön sz-letett, agyomaiak Gyomán
született neves személyiségről. Pl. Az
endrődi, klub leh tne: ózsahegyi
Kálmán Nyugdfjas Klub. A névadást
egybe lehetne kötni a művész mellszot>
rá ak avatásával és esetleg a 3. sz. ÁII.
Iskola névadó ün epségével, amikor is

meghivást kapnának a még élö leszár
mazottak. A Rózsahegyi tanltványok
pedig szép kis müsort adhatnának a nagy
művész tiszteletére. Az. Onnepségekre
1996-ban kerOI majd sor, a művész 100.
születésnapján. Gyomán is sok hIressé
született, lehetne választani kOZOIOk név
adót.

Javaslatomma! kapcsolatban váram
észrevételeiket, további javaslataikat a
szerkesztőség eimére, vagy személyese
hozzám.

UNGVÖlGYI JÁNos

----.----....--------.--t-------
-r------- ------<l------- - -- --....------..---..---



Május l-én ~j közép európai órarend lépett életbe az egész or
szágban... a déli harangszó már II órakor lett.. az intézkedés sok
:ulvart okozott .

Július IS: Vörös és sárga rézből való mindenféle háztartási edény
reqvirá.l.tatott hadi célokra.

Augusztus 28: éjfélkor betörtek az oláhok Erdélybe, mindent
pusztitva, felkoncolva és felégetve. Petrozsény, Brassó, Nagyszeben
az oláh hordák kezére kerültek... Erdélyból nagy számú menekült
vándorolt ki mindenüket otthagyva, csak a puszta életüket mentve,
éhesen és rongyosan mintegy 1400-an Endrödre is érkeztek, ahol a
hatósági közremüködés mellett egyes házakhoz elszállásoltattak, és a
község kö~tségéD, késöbb állami segéllyel élelmeztettek. A plébánián
Péterffy Arpád kántortanító feleségével és S gyermekével kapott
szállást és élelmezést.

Hallatlan módon felszökött mindennek az ára a háború s a rossz
közlekedés miatt... Péksütemény a háború kitörése óta nincs, ... petró
leum zárlat alatt áll, városokban csak hatósági jegy mellett juthat
valaki néhány deka kenyérhez, cukorhoz, egyéb élelmiszerhez.

Október 1: visszaállították az órákat.. nem sok köszönet volt
benne...

Október 24: Rendeletben meghagyatott, hogy az istentisztelet
alatt csak két gyertya égjen, mert olaj egyátalán sehol sem kapható.

Kibocsátatott az S. hadi kölcsön.
Szigorú rendelet adatott ki az élelmiszerek, búza, árpa, tengeri,

~b, szalonna, zsír reqvi.rálására a hadsereg részére."
. 1917: "...A negyedik háborús esztendő! Istenem, mikor lesz vége
Irtóztató szenvedéseinknek? .. mintegy 4000 ember teljesít fegyveres
szolgálatot a fronton (Endrödről). .

Március IS: Forradalom ütött ki Oroszorszilgban.
Petróleum május l-től szeptemberig sehol sem lesz kapható!
Augusztus 20: Iványi András és neje Orbán Mária. által

körösöntúli felállittatott vaskereszt megáldatott, ugyanazon a napon.
Tímár Mihály-féle vaskereszt is Csejten megáldatott

Hornokné Németh Eszter

VÁROSOHK

Régen volt, hogy is volt..
Részletek az endrődi Historia Domusb61.

(Elözmény: Városunk: II. évf. 11. sz.)

1914: w ..Június 28-án borzalmas hír járta át az egész orszilgot
Ferenc Ferdinánd trónörököst és nejét.. egy szörnyeteg revolverrel
meggyi1k.olta... Július 26. Szt. Anna napján - hirtelenül részleges
mozgósitás rendeltetett, majd augusztus l-én általános, és így kitört a
várható.háború Szerbia és Orcszorszilg ellen. Fegyverbe lett behíva
(minden) 20-42 (éves). óriási tömegben hullámzott a nép, ki-ki a
~ hadfelszerelési helyéről... A hadba vonult báiraliagyott családja
ik felsegitésére megindult a segély-actio, a templomban pedig egy
gyújtő, persely állittatott ..

Alig tört ki háború, az árak mindenütt hallatlan magasra szöktek. ..
A vonatok és a posta nagyon rencretlenül közlekednek, az újságok és
a levelek elkésve érkeznek.. egyes vidékeken felütötte fejét a háború
ikertestvére, a kolera! Váradon, Gyulán, Csabán, Gyomán, sőt

Endródön is több betegedés történt..
A sebesültek részére az Országos Vöröskereszt Egylet.. ágy- és

fehémemlit koldött, az iskolás gyereke1c.kel bósapkákat, kéz- és térd
me1egitöket köttettOnk, és zsák:ckban szederlevelet megszá.ritva teá
nak koldtUnk.

A sebesültek javára 8. Kat Kör egyik. szobáját kórháznak rendezte
be és 6-10 beteget látott el, úgyszintén az Ipartestület 8-at, a zsidók
pedig 4-et, Ósapay gyógyszerész saját házilban S sebesültet szállásolt
és élelmezett, mig végre községünkbeí1 is megalakult s:ulbályszerúeD
a Vöröskereszt Egylet .. a kórház céljaira berendeztetett a Vida-féle
szegényház (ma a ligeti iskola kollégiuma a Fő úton), ahol csakhamar
40 sebesült nyert elhelyezést

November 3, ffihatósági rendelet értelmében az egész egyházme
gyében Onnepélyes requiem (gyászmise) tartatott a csatákban elesett
vitéz katonák lelki üdvéért.

November 16, az egész országban hadi kölcsön jegyeztetett,
~dród is kivette a maga részét

ovember 2S-én Onnepé1yes hálaadó istentiszteletet tartottunk.,
hogy 39 endrődi fiú csodálatosképpen megmenekült a sabaczi csatá
ban. ..

(l914-ben Endrödön) szG1etett 651 (gyermek), egybekelt 64 pár,
meghalt 366 " . .

1915: " egész máI:ciusban ériási hózivatarok voltak és a közle-
~ sok helyen fennakadt..április hónapban egyre esett (az eső),
miáltal a tavasziak vetése lehetetlenné vált.. .

Július 3-án ÖZV. B. WodUmer Albertné sz. Atzél Zsófia kegyúIDö
~t.. nagy fénnyel és részvét mellett temették el.

úlius 14-én bevonultak a 19 éves fiúk. ..
Október 19: jegyeztetett a harmadik. hadikölcsön. ..
1915. évben születeit 399 gyennek, tehát múlt évihez képest 313

mal kevesebb. Egy~kelt csak 14 pár, meghalt 381, IS-tel több (a
tavalyinál)."

1916: " ... Újra rendelet adatott ki a hadi kincstár részére lefogla
landó harangoIcra uézve...

Április 21 : meg lett hirdetve a 4. hadi kölcsön jegyzése.

Őszi honvágy

Milyen lehet a Körös partján
az arany Ósz tÜZe körül
csutkal",ípok kunyhói közt
ahol ködöt pipálva ül?

a némán csobbanó vizek
partján, ahol hálókat köt, old
a tar]ón a szigorú este
míg lámpát gyújt az őszi hold - -

milyen lehet? --
Tízéve már

áborzolódó emlék tartja:
egy tó csak, a Feneketlen,
tükrözi az őszi szelekben
milyen a Körös partja

1995. december

körül a sárgult jegenyék
a pénzdobáló lányok
míg a szelek jáIják körül
a víg menyasszony-táncot

pörgetve s kézről kézre adva
a nyárfényú világot - -

Istenem, a Körös partja! - 
Vadlúd hegedü hangja
zeng mélyen a tört ablakú
kihü1ő kék magasba - -

Ülök az asztal véginél
csillagom mécse alél
s a ködben árnyak raja kél
s visz át, sodor a réteken
mint szél, vadu1 és sebesen
haza, hazafelé!

Szilágyi Ferenc
1963. XI. 3.

• VARoSUN~ Gyomaendrőd - Megjelenik havonta. Kiadja: A KDNP Gyomaendrődi Szervezete
Fele~os szerkesztő: CsaslM Ferenc, 5502 Gyomaendród, Damjanich u. 15. - Szerkesztők: Császárné GyurieZ3. Éva,

Gellai JÓZ'>ef, Homolmé Németh Eszter, Iványi Mária, Marsi Jánosné, Márton Gábor, Ungvölgyi János, Vaszkó Irén
Felelós Kiadó: Vaszkó András

MúVELÓDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM Nytsz.: BIPHF /1495/BÉ/1995.
Készült Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Főút 81/1


	20110316091850684_0027
	20110316091850684_0028
	20110316091850684_0029
	20110316091850684_0030
	20110316091850684_0031
	20110316091850684_0032
	20110316091850684_0033
	20110316091850684_0034
	20110316091850684_0035
	20110316091850684_0036
	20110316091850684_0037
	20110316091850684_0038
	20110316091850684_0039
	20110316091850684_0040
	20110316091850684_0041
	20110316091850684_0042
	20110316091850684_0043
	20110316091850684_0044
	20110316091850684_0045
	20110316091850684_0046
	20110316091850684_0047
	20110316091850684_0048
	20110316091850684_0049
	20110316091850684_0050
	20110316091850684_0051
	20110316091850684_0052
	20110316091850684_0053
	20110316091850684_0054
	20110316091850684_0055
	20110316091850684_0056
	20110316091850684_0057
	20110316091850684_0058
	20110316091850684_0059
	20110316091850684_0060
	20110316091850684_0061
	20110316091850684_0062
	20110316091850684_0063
	20110316091850684_0064
	20110316091850684_0065
	20110316091850684_0066
	20110316091850684_0067
	20110316091850684_0068
	20110316091850684_0069
	20110316091850684_0070
	20110316091850684_0071
	20110316091850684_0072
	20110316091850684_0073
	20110316091850684_0074
	20110316091850684_0075
	20110316091850684_0076
	20110316091850684_0077
	20110316091850684_0078
	20110316091850684_0079
	20110316091850684_0080
	20110316091850684_0081
	20110316091850684_0082
	20110316091850684_0083
	20110316091850684_0084
	20110316091850684_0085
	20110316091850684_0086
	20110316091850684_0087
	20110316091850684_0088
	20110316091850684_0089
	20110316091850684_0090
	20110316091850684_0091
	20110316091850684_0092
	20110316091850684_0093
	20110316091850684_0094
	20110316091850684_0095
	20110316091850684_0096
	20110316091850684_0097
	20110316091850684_0098
	20110316091850684_0099
	20110316091850684_0100
	20110316091850684_0101
	20110316091850684_0102
	20110316091850684_0103
	20110316091850684_0104
	20110316091850684_0105
	20110316091850684_0106
	20110316091850684_0107
	20110316091850684_0108
	20110316091850684_0109
	20110316091850684_0110
	20110316091850684_0111
	20110316091850684_0112
	20110316091850684_0113
	20110316091850684_0114
	20110316091850684_0115
	20110316091850684_0116
	20110316091850684_0117
	20110316091850684_0118
	20110316091850684_0119
	20110316091850684_0120
	20110316091850684_0121
	20110316091850684_0122
	20110316091850684_0123
	20110316091850684_0124
	20110316091850684_0125
	20110316091850684_0126
	20110316091850684_0127
	20110316091850684_0128
	20110316091850684_0129
	20110316091850684_0130
	20110316091850684_0131
	20110316091850684_0132
	20110316091850684_0133
	20110316091850684_0134
	20110316091850684_0135
	20110316091850684_0136
	20110316091850684_0137
	20110316091850684_0138
	20110316091850684_0139
	20110316091850684_0140
	20110316091850684_0141
	20110316091850684_0142
	20110316091850684_0143
	20110316091850684_0144
	20110316091850684_0145
	20110316091850684_0146
	20110316091850684_0147
	20110316091850684_0148
	20110316091850684_0149
	20110316091850684_0150
	20110316091850684_0151
	20110316091850684_0152
	20110316091850684_0153
	20110316091850684_0154
	20110316091850684_0155
	20110316091850684_0156
	20110316091850684_0157
	20110316091850684_0158
	20110316091850684_0159
	20110316091850684_0160
	20110316091850684_0161
	20110316091850684_0162
	20110316091850684_0163



