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Lát gasso el hozzánk!
Budapesttől 160 kilométerre, délkeletre, az Alföld

szívében:
ott, ahol a három Körös eggyé válik, és mint az ország

harmadik legnagyobb folYója a Hármas Körös büszkén
terpeszkedik a tájon, méltósággal hömpölyög a Tiszához,

ott, ahol a folyó szabályozása folytán "holtágak" tündéri
csillogása káprázatos látványával bűvöli el az utazót,

ott, ahol a két falu várossá egyesült, ott találja meg
városunkat, GYOMAENDRŐD-öt.

Legyen a vendégünk l

Látogasson el hozzánk, a vadászok és horgászok
paradicsomába, ahol virágzó kézmüipar kínálja szebbnél
szebb termékeit, ahol találkozhat a múltat idéző és őrző

múzeumaival, ahol gyógyfürdő és szabad strand kínálja a
nyári örömöket, ahol hangulatos vendéglők, panziók vár
ják Önt

Látogasson el hozzánk'
E város ihlette kóltőinket, íróinkat. e tündéri táj kínálta

fel magát festőink palettáira, és a szülőföld hírét vitték
azok a nagy tehetségű emberek, kik itt szívták magukba
az Alföld igézetét

Látagasson el hozzánk l

1982-ben Endrőd és Gyoma községek egyesüléséből

jött létre a város. Mindkét település a Xv. században
keletkezett, s mindmáig őrzi százados emlékeit.

Közigazgatási területe 304 négyzetkilométer. Békés
megye 12 városa közül a legnagyobb kiterjedésű.

Legészakibb és legdélibb határa között 40 km. a távol
ság. Az országos vasútvonalhoz egy fő (Constanta
Bukarest-Arad-Budapest. Constanta-Bukarest-Arad-Varsó,
Bukarest-Budapest-Bécs) és egy mellékvonallal csat
lakozik. Itt vezet keresztül a 46-os főközlekedési út, de
megközelíthető az M5-ről Kecskemét-Szarvas elágazás
saI. Városunk hajózható vízi úttal is rendelkezik.
Lakosainak száma 16.186.

Látogassoh el hozzánk I

Lapunk e rendkívüli különkiadása az Utazás '98 alkal
mából készült, hogy bemutassuk Önnek városunkat,
annak múltját, jelenét, jövőjét.

Kérjük, tiszteljen meg bennünket figyelmével,
ismerkedjen meg ez alföldi kisvárossal, és ha kedvet
csináltunk Önnek, látogasson el hozzánk, legyen a
vendégünk.
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~ "" -MULTUNK, JELENUNK) JOVONK
GYOMA

A v:íros elkészítetre közép és hosszLi
távLi terveil, melyeknek célj:1 l11eg:íllít~ni :l
lakosság elvánclorIását, új lllunk:1helyeket
teremteni. A közelmúltb:ln l11egépült Penny
bev:ís:írló központ, :1Z Lij benzinkut:1k, a
csarorn:íz:ís, útépítés CSJk első lépésnek
rekimhetők. Tová.bb kell folyt:1tni :1 dros
szép{tését, kulrudlis életének gazd:1gír~\s:\t

A természeti szépségeire épülő tllriszrik:!
tov:íbbfejlesz(ése is egyik r'ő cél. Egy négye
siIlagos, nemzetközi gyógyszálló építésének
feltételei, a terület, a gyógyvíz, gazc!:1s;ígi
sz;ímír:ísok a befektererr (őke10 éves
nlegtérüléssel rendelkezésre álln:1k :lZ 1995
ben :1bkult Körös Rt birrok:íb:1n. Az Rt.
nel11zerközi tenderek, projektek kibo
cs,ítás:'íval keresi a l11egfelelő külföldi befek
teről.

Tem plollla ikban, kultúdláz~ikb~n

gyakorink a hangversenyek Szám(;d~n író
olvasó raJ:ílkozóra k.erül sor. Állalános
ískol~íib:1n, gil1ln:íziul11:íb:ln, sZ:lk
iskol,íj:lb~n :1 t:lnulók sz~m:l l1legh<1l:lcli:l :IZ

ezret. A v;írosb:1n kiterjedt sporrelet V:1n, két
fLltb~llcs:lp:1t.1 közed n encil'ődi ueillto(t :IZ

NB. JlI-b~.

A 90-es évek elején in is, Illint OI"szá
gosan, nJgy v:í1rozások történtek. Az ~ddig

virágzó tsz-ek, ::lZ ipnri b,ízist jelentő ENC!
csődbe ment. Új tubjdonfoflnák jöttek létre.
Kéz\llŰipnr:1 megJ1)ar~dt, s l1lost sok v:íl
l:llkozó. iparos r'ejri ki h~t1sosan

működését. Vir:~gzó kereskecielem jellemzi.
vendéglátó üzemek, p:1nziók klesüilek.

mint ezer főt foglalkoz~tol(. s a város
hírnevér nemzerközi szinTre emelte. A ter
melőszövetkezetek röbb szjz családnak biz·
ros(torrak nyugodt megélhetés!. A v:írosban
1987-ig ]4 ipartelep működött A már
eJ11líten Cipöipari Szövetkezecen kjvül jelen.
tős volr még ~ Körőip:1ri Szövetkezet. mely
:1 80-as években 5-600 föt foglalkoztarott Az
EncJrödi Szabóipari Szövetkezet 150 asz
szonynak biztosított munkahelyet A Fa és
ÉpítőipMí Szövetkezerben 3]0 fö, :l Körösi
Sütő- és Édesip::lri Váll:1l:1tnál mintegy 180 fő

a Kner nyomdában 200 fő dolgozOt(.
Itt kell megjegyezni, hogya 5z,ízad ele

jén az ipar, inkább csak kézműiparból és :I

mezőgazd:1ság kiszolgál:'ís,~r~ ill. a
lI1ezőg~zcbsági termékek feldolgozás:ira
abkult kisüzemekből áll!. Ez :1lól cSLlp,ín ~

Kner nyomda a kivétel. A XX. száz.1d
közepén (934) :lZ 571 kisüzemnek hál"Olll
negyede "egyszemélyes" üzem vol!. A
lakosság foglalkozási ~ránya:

70% mezőg:lzdaság, 20% ip:ll', és 10%
egyéb. Az egyes(rés[ megelőző években
1980-1":1 a fogl:1lkozási ~rány már jelentősen

megvá)tozorr: ip:1r 38%, mezögncbság 34%,
kÖllekedés 5.8%, kereskedelem 7.6%.
egyéb ]4.6%.

r:lngorrv:írosi
bpOlt.
Az 1947-ben :11~ku\t

Endrődi Cipőipari

Szövetkezet (ENCJ)
ezekben az években
fénykorát élte, több

1989-ben a települéS

1698-ban vi
szont a kincstári
tiszt!:1rtó végig
árj:1 :1 békés
megyei f,tlvak
helyeit,
Gyoll1án 11ÚSZ
elpusztult
házhelyet szám
\:ít meg. 1701
ben néhányan
újra "megülték :1

régi f~lul1elyet", de 1709-161 17lS-ig ismét
l:lbrbnul állot!.

Báró Harruckern ):ínos György :1 megye
főispánj~ goncl viselése és p:írtfog:\s:l mellett
ismét betelepült ~ f~lu l719-ben I:1kosainak
sz:ím~ legfeljebb 150. l827-ben 5244, 1890
ben 10.867 fő. 1830-ban mezőv:írossá lert,
1877-től szolgabíróí székhely.

A 111,ísodik világháború előn járási és
járásbírósngi széldlely, lakosainak szám:1
meghalad[~ ::l 12.000-er. Sorsa annyib:1n
különbözik Endrőcitől, hogy b:\r irt is
szérverték a körülötte lévő mnY:IVilágot, bko
sai sz:ím:1 csökkenr, 111egőrizre azonb:ln pol
gári:ls jellegé(, melyet köszönheterr v~sútál

!om:ís;ín:lk. és v:írosi hivar~18in<1k,

középiskolájának.

Az 1982-ben létrejött
egyesítés

Mint Endrőd, Gyoma is ősi település a
H:írmas-Körös p:lrtján. Gyol11a régi l1lagyilr
szeOlélynév volt, tehát nevét elso Gyoma
nevű tllbjdonos:író! bpt:l.

Kiterjedt tanyavilág vette körül. Először

1332-ben e1l1lítik, midőn papja, Pál, 5 g:1rast
fizetert a pápának. Egyháza Minden-Szemek
tiszteletére volt :lv:1rva. l552-ben még kMO
Iikus település volt. A XIV. száz:1dban még :1
Neczpá[iakkal egy őstől származó Bethlen
csal,íd bírta e helyet, melyet hosszú
pereskedéS uL.in 1412-ben a Neczpálink és
örököseik bptak meg, majd 1479-től ismér :l
Bethlenek birrokn Később egymást kövenék
Gyoma birrokjért a főumk l564-iki adó
lajstrom már nem veszi sz<imításba, ~ f~lu

vagy leégett, vagy lakosai "elfuLOtwk".
A.z l 596-iki romlás után GY01l1:ir a A'VII.

századbnn református vallású lakosok
szállt:ík meg.

ENDRŐD

Amint ~zt bevezet6nkben m:ír említet
tük, :l v:íros két n:1gy h:lgyom:ínyokbl ren
delkező települéS egyesítésével jött létre.
Ezért törrénelll1ét is csak így v{jzolh:\tjuk fel.

E hely l1l:íl' :l
honfogl:ll;ís
előtti időkben is
l:1kott VOlL Erre
ut:lln:\k :lZ

ása dskor feltj rt
leletek. A IIllíIt
évi :ísaÚlsokkor

ismét népv:indorl:ís-kowbeli, teljesen ép
emberi csontv:iz;l!ot t:1l:ílt:1k, melyeknek
km:l mintegy 1.500 év. Az ÁI'p:id-kori ielők

bó1 is sz:ímt.1l:1n leletet őriz :l helybeli
régészeti kí:iIlír:ís is.

1425-ben. mim jelentékeny település,
már 33 nemes CS:1I:íd bk[3. A )...'v. és XVI.
sz:iz:1clb:ln (öbb nemesi c:sal;íd között ll1jr :l
megve :llisp:ínj:l, szolg~bír:ík, orsz:íggyúlési
követek volr..1k. A }"'VI. sz:íz~d közepétől

némely g:lZd:lg~bb CS:lbíd jobb:ígyok:Jr
telepített ide.

1598-b:1n bbtbnn:í v:í It, ele 1630 t:\j:ín
LÍjr~ "megülték némely szökört jobb;ígyok".

Endrőci újr~települését :l történészek
egybeh:mgzó:m 1731-re teszik, :1mikor is :l
szoll1széclos Nemes-Kerekiben bkó bto
líkus l1l:lgy:lrok és tötok :ítköltözvén irt
véglegesen lerelepedtek.

Az igni fejlődése :1 településnek búö
Harrllckern ferenc Békés v:írmegye f6is
p:ínj:ín:lk 074.1-1775) idején kezcJődört, :lki
1775. nov. 14-iki h:lI:í 1:1 llt:\n: '\endezerr
v:írmegyét, népes kÖZSégeket, jómódú
l:lkosobt h:1gyorr h:ítra non :1 földön, Inely
r'őisp:íns:íg:l kezdetén ~ roml:ís szélén
:íllott".

1827-iki összeír:ískor 5610 lélek bko[[,
1890-ben 1l1:ír 10890, :1 m:ísodik
vibgh:íborll elő[(i években pecJig lll:\r ] 2-13
ezerre nőtt :1 l:lkosok sz~ílln Endrődnek

kirerjedt l1nY:lvil:\g:1 volt, 1930-b:1n ~1 kül
tel"Cdetb61 24000 hekt:!n 12 gnd:1s:1g bir
tokolt, cS<lk 7700 hektjrt I1ltíve!rek kisebb
g~zd:ílkodó csal:ídok. Később ~ n:lgybir
rokoka t felosztorr;ík, kezdetét verte :1
t:lnY:lépítés, ki:llakult :l t:lny:íhoz bp
csolódó cS:ll:ícli jellegli g:1zd:ílkod~ís. 1945
előtt Enclrőd bkos:lin:lk több mint :l fele
t:lny:ín gnc\:ílkoclou. Közismert, hogy :IZ

ötvenes években :lZ :ílbmh~l:11om szétverte
:l tanY:lvil:ígot, létrejötrek :1 mez6gnc\as:ígi
termelőszövetkezetek,:í I1:1111 i g:lzcl:1s:ígok

bkos:1i nagy része :1 v~írosokba

költözött. Az egyesítést megelőző években

II1:ír csup:ín 5-6 ezer bkOS:1 volr.
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Az egyik
legszebb épü let
Gyomán a Kner
Múzeum. Az
épület 1926-tól
1944-ig a Kner
család lakóháza
volt, neobarokk
stílusú, Kozma
Lajos tervei
alapján készü It.
1970-től

=""":r--------...,.,.,.,"'" nyomdamúzeum, ] 982
től pedig könyvmüvé
szeti múzeum. Érdemes
megemlíteni, hogy az
ország mindmáig egyet
len nyomdamúzeuma.
Bemutatja a régi könyv
nyomtatást és mindazt a
remeket, melyet a család
1882 óta készített, díszes
könyvek, borítók, nyom
tatványok, értékpap írok
sorakoznak a polcokon.

templom ü lőpad-rendszere, melyet
műemlék-jelleggel tartanak nyilván.
Gyomán három templom mutatja a
vallási megosztottságot. Mivel
lakosságának nagy része református,
így a templomok közül is legjelen
tősebb a copfstilusú, 1791 és 1813
között épült református templom,
melynek orgonáját és gyönyörűen

faragott tölgy ajtóit Papp Zsigmond
presbiter készítette e l. 1878-ban
Wodianer Albert építtette a katolikus
templomot, a bazilika formát fejlesztí
tovább. A templom Hauszmann
Alajos tervei szerint épült neoromán
stílusban. Az evangélikus egy
házközség első temploma 1863-ban
épült fel maJ' d 1887-ben leéaett de a a gyomai református templom, b ,

hívek nyomban újjáépítették. Volt még Gyomán és Endrődön is
egy-egy zsinagóga, de mindkettőt lebontották.

A Kner Múzeum

Régészeti gyűjtemény

Templomaink

Városunk bemutatása nem nélkülözheti értékeinkről szóló
ismertetést. Az utazó, a kíváncsi turista, a pihenni vágyó polgár,
aki ellátogat hozzánk, lépten-nyomon találkozhat azokkal az
értékekkel, melyekre - úgy hisszük - méltán vagyunk büszkék.

az endrődi és gyomai katolikus templomok

A kétarcú város

Aki eljön hozzánk, annak óhatatlanul szemébe ötlik e város
kétarcúsága, amelyet éppen a neve is magában rejt: Gyoma 
Endrőd, Gyomaendrőd.

A település még őrzi falusias jellegét: az utcák szélesek,
gondozottak, a fő útvonal kivételével gyér a forgalom, a csend,
a tisztaság, a jó levegő, a sokféle zöld növényzet a jellemző.

Gyoma már 1830-ban megszerezte a vásártartási jogot,
1858-tól van vasútja, és több mint 80 évig járási székhely volt.
Mindez a településen is meglátszik. A főbb útvonalakon a sok
ablakos, tekintélyt parancsoló, díszes homlokzatú polgárházak
díszítik a várost. Ezek közül a legjelentősebbek: az 1888-ban
épült, klasszicista stílusú városháza, ma Polgármesteri Hivatal,
az 1884-85 között épült Árvaház, és az erdélyi magyaros stílusú
gimnázium. Különlegesen értékesek még a Fő út és Bajcsy
Zsilinszky út találkozásánál épült két lakóház: a copf stílusú
alakdíszítésű ház, vele szemben a Petőfi-relief ablakdíszítésű

lakóház.
Endrőd arculata máig megőrizte a mezőgazdasági életfor

mát. A régi, hosszúkás típusú parasztházakat ugyan nagyrészt
lebontották, helyükre modem házak kerültek, de nagy telekkel,
sok melléképülettel. Az endrődiek nagy része még 1960-ig a
környező tanyavilágban lakott. Nem csoda hát, hogy a most élők
még őrzik a régen-volt parasztemberek tudását, életmód-béli
szokásait. A városrészben kívül-belül nagy a tisztaság.

Emlékművek, emlékhelyek vigyázzák a város nevezetesebb
eseményeit. A vallási hovatartozást a templomok mutatják.
Endrőd egységesen katolikus település, a jelenlegi (harmadik)
templomát 1804-ben szentelték fel. A templom késő-barokk

(mások szerint copf) stílusú. Védőszentje: Szent Imre herceg,
aki egyben Endrőd címerének is fő alakja. Különösen értékes a

Létrehozása példaértékű volt. A kiállítás megrendezéséhez
több mint 300.000 forintra volt szükség, melyhez az önkor
mányzat 50.000 forintot adott, a további 250.000 forintot, vagy
annak megfelelő közmunkát Endrőd lakossága biztosította. Így
nyílhatott meg 1994. április 29-én a város környékéről szár-

mazó, a település ré~múltját bemutató régészeti kiállítás.
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A tájház

Nagyhá7.. utcai szoba

Az endrődi táj ház (Sugár utca 20.) utcáját Mária Terézia
korában hasították ki a falu legelőjéből. A ház maga, amely egy
módosabb parasztemberé volt, megjelenésével klasszicista, nyu
godt stílusú, amit az épület méJtósága, a tiszta, vakítóan fehér
falak, a homlokzat timpanonjának díszítése mutat. Az épület
hossztengelyével néz az utcára. Az "ablak alja" előtt, ahogy az
endrödiek mondják, "sorompió" (elötornác). Ez az oszlopos
tornác végigvonui a ház elején is. A tartóoszlopokat az építkezés
során (1862) Erdélyböl úsztatták le a Körösön. A ház beosztása:
nagyház (utcai szoba), pitvar, kisház vagy hidegház, fentkamra
(élelemnek), lentkamra (gabonaféléknek), szín, istálló. A beren
dezés - amelyet Endrőd lakossaga adott össze, és amelyet jelen
leg is gyarapít, - követi a helyi jellegzetességeket, pl. kemence,
sublót, kanapé, vetett ágy, háziszőttes abroszok, dísztörölközők,

bajka, vizitke, szilkék, vászonfazekak. Különösen értékes a
lentkamra berendezése, ahol számos kézműves szerszám utolsó
darabjai látható. A színben a híres endrődi rulipános kocsi
példánya. A kertet körülvevő kerítés szintén felbecsülhetetlen
értékű, egyrészt mert jó száz éves, másrészt mert az endrődi

téglagyár monogramos tégláinak egyes darabjait őrzi. Az
odalátogató tanulók (evi 2000) nagy örömere minden tavasszal
megérkezik a kéményre egy gólyacsalád is. A tájház igazi értéke
mégsem a fentiekben rejlik, hanem az aurában, ami körülötte
van. Ez a táj ház nem a kiállított tárgyak lemerevült színhelye; ez
a táj ház él, itt rendezvények, beszélgetések vannak, a gyerekek
kötelet fonnak, és szőnyeget szőnek a tanáraikkal, nyaranta
pedig a kézműves táborokat tartják az udvaron. A kiállított tár-

gyakat felhasználva Vaszkó Irén tanárnő magáról az eszközöket
használó emberről, életmódjáról beszél az ocaJátogatóknak,
közvetÍtve a régvolt paraszti világ értékeit - tiszta erkölcsét,
munkaszeretetet, mindazt. am it népünk sajnos, könnyelmüen
eldobott, és máig nem tud mással helyettesíteni.

Motorm 'zeum

A világhírűvé vált motormúzeum 1989-ben nyílt meg Ez a
magánmúzeum mutatja legjobban a város lakóinak tiszteletre
méltó hajlandóságát a kulturális értékek megörzésére. Sóczó
Elek és családja több évtizedes munkával felkutana, saját
pénzen megvásárolta, rendbehozta-hozatta a világ motor
kerékpárjai közül azokat, amelyek a jármű fejlődéstörténetének

mérföldkövei. 1989-re 80 db. motorkerékpár gyűlt össze,
melynek még a fele sem volt akkor restaurál va. Ekkor, szintén
saját pénzéből, egy hatalmas kiállitó termet is épített a család, és
a páratlan gyüjteményt megnyitotta ország-vi lágnak. Ma 150
darabból áll a gyűjtemény, amelynek legbecsesebb darabjai:
1885-ös DAIMLER típusú favázas motorkerékpár hű masolata,
amelyből 5 darab van az egész világon, valamint az Európai
ritkaságnak számító SUPER-X, és 40 db Il. Világháborúból
származó speciális katonai motorkerékpár. A kiáll ított tát'gyak
mind működöképesek.

t885-ös DA1MLER lipusú favázas motorkerékpár
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AKIK KÖZÜLÜNK SZÁRMAZTAK!

FARKASINSZKI
IMRE,
Endrőd 1891
1959. Zenetanár,
cigány-prímás.
Már hatévesen ját
szott zenekarban,
de tanított a
gyomai óvónő-

képzőben is.
Harmincnál több
dala vált ismertté.

FEHÉRVÁRY FERENC, Endrőd 1922 - 1988.
Újságíró, riporter, fotóművész. Önálló kiál
lítása volt a Néprajzi Múzeumban is
Szülőföld-szántóföld címmel.
FENÁKEL JUDIT, Budapest 1936 -
Az endrődi származású írónő több mint
húsz önálló kötettel jelentkezett. Újság(rói
tevékenységet is folytat.
FRANKÓ TÜNDE, Orosháza 1966 -
A Gyomaendrődön nevelkedett énekesnő a
Magyar Operaház magánénekese. '89 - '95
ig a Szegedi Nemzeti Színház tagja, 1992
es Pavarotti énekesverseny döntőse

Philadelfiában.
FÜLÖP IMRE, Endrőd 1886 - ?
A gazdálkodással foglalkozó parasztember,
írásait rendszeresen közölte a Gyomai
Újság és az országos jellegű szakfolyóirat: a
Néprajzi Értesítő. .
GELLAl BORBÁLA, Endrőd 1933 -
Fizikus, egyetemi doktor. Tudományos
kutatásait Amerikában és Magyarországon
végzi. Számos szaklap közli írásait.
GELLAl IMRE, Endrőd 1932 -
Közgazdász. Több vezető állást töltött be,
volt kereskedelmi miniszterhelyettes, jelen
leg vezérigazgató Munkaterülete:
vendéglátás, idegenforgalom, gyógyüdülés,
turisztika, sport szállodahálózat. AZ orszá
gos Idegenforgalmi Bizottság és A Magyar
Ulimpiai Bizottság elnökségi tagja

ENDRŐDI BELLA
JÁNOS, Endrőd
1935 -
Festőművész, költő.

Backnangban él.
(Németország).
Képeiből számos
kiállítást rendeztek
itthon is, külföldön
is. Önálló verses

kötetei: A szólítás napja, Száz vers.
FARKAS OTTÓ, Endrőd 1929 -
Tanár, jogász, a BM. Min. Tanácsa osztály
vezetője volt
FARKASINSZKI ATTILA, Endrőd 1966 
Előadóművész. Önálló előadói lemeze:
Hogy melegednének az emberek. (1988
ban adták ki)

(Váci Mihály)

"Szeretnék olyat tenni, - Ó, csak egyszer!
mir61 meglelt fiára ismer
sok egyszerű távoli rokonom!
Sm(g tettemet emlegetik,
s komoly szavakkal nevezgetnek engem,
6k dicsekednek, büszkén, énhelyettem:
"Közülünk szánnazik!"

Gyomaendrőd méltóan tette le névje
gyét a nemzet asztalára, amelyen írók,
költők, festők, színészek, zenészek, tudó
sok, sportolók neve sorakozik.

Nem a teljesség igényével, de hogy
érzékelhető legyen: sokkal többen
vagyunk mi, gyomaiak, endrődiek, mint
ahányan itt és' most élünk a városban.
Neveket sorolunk fel a legfontosabb ada- l- ----l

tokkal.
És, hogy az ő szívükben is kitöröl

hetetlenül él a kötődés aszülőhelyhez,

azt rendszeresen jelzik is valamilyen
módon, akik még élnek. íróink a megje
lenő új könyveikből mindig küldenek
tiszteletpéldá nyt, képzőművésze i nk az
újabb kiállításaikra mindig meghívják a
szülőföldet is. Kapunk ajándékba fest-
ményeket, grafikákat, fotó-
gyűjteményeket, többszáz kötetes
könyvcsomagokat, sőt, pénzt is
közcélokra természetesen. Fordulhatunk
hozzájuk, ha bajban vagyunk, ha segítsé
gre van szükségünk.

iskolákat: Öregszőlő Szt. Imre iskola,
Hunya: Pogányiskola, Ugaron,
Décspáskomon, Kocsorhegyen, Varjason,
Nagylaposon. 1929-ben Szt. Antal-házat
hoz létre, 1930-ban megnyitjaa a Katolikus
Népházat.
CS. SZABÓ ISTVÁN, Gyoma 1938 -

A debreceni Kosuth
Egyetem néprajz i
tanszékén szerzett
diplomát. 1985-

I 1993 között a
békéscsabai
Gabonamúzeum
igazgatója. Négy
önálló helytörténeti

Kérjük, olvassák szeretettel és I. . . {- munkája, és számos
figyelemmel az alábbi neveket. Mi azzal L-.:.-__._...:-_~ cikke jelent meg.
a jó érzéssel adjuk közre, hogy felkeltsük Rendszeresen publikál a helyi lapokban is.
azok figyeimét is, kik csak ellátogatnak DÁVIDHÁZI BEKES SÁMUEL, Poroszló
hozzánk, városunk iránt, mert hisszük, 1789 - Gyoma, 1862.
hogy egy város hírnevét nemcsak műem- Református lelkipásztor, Gyoma első

lékei, épületei, alkotják, hanem kultúrája történetírója. 1818-tól 1862··ig, öt évtizedig
s ebbe a kultúrába beletartoznak azok is, volt a gyomai ref. egyház vezető lelkésze.
akik itt születtek, itt nevelkedtek Polihisztor. 1848-ban ő volt a helybeli már

ciusi események szószólója.
DEBRECENI BÉLÁNÉ EGRI KATALIN,
Gyoma 1932 -
Agrokémikus, kandidátus, a Gödöllői

Agrártudomány Egyetem tanára. Kutatási
területe: szántóföldi növények.
DINYA LÁSZLÓ, Endrőd 1949 -
Egyetemi docens, kandidátus, művelődésü

gyi államtitkár h. a szegedi UNIVESITAS
elnöke, az EURASHE elnökségi tagja.
Szakíró, eddi~ 120 publikációja jelent meg.
DIÓSZEGI BIRÓ ILONA, Gyoma 1948
Festőművész, divattervező. A Független
Szabad Szalon Képzőművészeti Egyesület
tagja. Olajjal és akvarellel dolgozik. 1982
óta évente több önálló kiállítása van.
DOMBOS KÁLMÁN, Gyoma 1952 
Programtervező matematikus. A JATE kiber
netikai labor munkatársa, szakmai cikkei
nyomtatásban is megjelennek.
ENDRŐDI SZABÓ ERNŐ, Endrőd 1948 
1997.
Tanár, költő, kritikus. Madách-díjas. Önálló
kötete: Kinyitom az ajtót.
ENDRŐDI SZABÓ ZOLTÁN, Endrőd 1939 
Festőművész, tájképeket fest főleg olajtech
nikával. Főiskolai tanár. Képeiből már sok
jelentős helyen rendeztek kiállítást.

ÁRVA JÁNOS, Gyoma 1923 - ?
jászai díjas színész, a Nemzeti Színház, a
Déryné Sz(nház a Madách Szinház tagja
volt. 1980-tól nyugdíjazásáig a Népszinház
ta~ja.

BAN FI ZSIGMOND, Gyoma 1857 - 1894.
Irodalomtörténész, fordító, Budapesten
tanított.
BELLA JÓZSEF, Endrőd 1954 -
Költő, festőművész. Képeit kiáll ították
itthon, és küldöldön. Első verseskötetének
címe: Egymáshoz koccanunk.
BELLA RÓZSA, Endrőd 1951 
Pilinszky-díjas festőművész, könyvillusztrá
tor. Már több mint tíz önálló kiállítása volt.
BÓDI KÁROLY, Gyoma 1902 - 1966.
Festőművész, őstehetség, templomot is fes
tett.
BOHUS K. ZOLTÁN, Gyoma 1902 - 1922.
író, szakiró, a gyorsírás megteremtője.

CSERNUS MIHÁLY,
Csanádapáca 1888 - 1972.
Apátplébános, mint káptalan működött

1918-tól, 1920-ban országgyűlési

képviselő. Papként 1923-ban került
Endrődre. 1924-ben Polgári fiúiskolát hoz
létre, 1925-től sorra hozza létre a tanyai
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Gyoma 1860 - 1935.
Nyomdász, aki zseniális üzleti érzékkel
megteremtette és megszilárdította a
nyomdát. Áldozott a gyomai kulturális és
sportéletre, 800 hársfát ültetett Gyomán az
első világháborús hősök emlékére.
Aforizmákat és anekdotákat is l-rt.
KONDOR V[:<TÓRIA (MARKOVITSNÉ).
Endrőd 1926 -
Történész, hosszú ideig az MTA.
könyvtárosa volt. Munkái: Az 1875-ös párt
fúzió, Egy ismeretlen levél...
KOVÁCS ZOLTÁN, Endrőd 1940 -
A Budapesti Tanítóképző Főiskola ny.
tanára, tankönyvíró (Matematika 3. és
4.oszt. számára).
KOZMA LÁSZLÓ, Gyoma 1933 -
A fizikai tudományok doktora, az MTA Fiz.
Biz. tagja. Szakterülete: impulzus, gázléz
erek.
KUNKOVÁCS LÁSZLÓ, Endrőd, 1942 
Fotóművész, néprajz-tudós, volt pedagó
gus, újságíró, szerkesztő. Magyar
Művészetért-díjas,Balogh Rudolf-díjas. Az
ország legrangosabb helyein és számos
külföldi nagyvárosban rendeztek már
képei ből kiállítást.

. LATORCAI JÁNOS,
. Békés 1944 -
Endrődi származású,

. Eötvös Loránd-díjas
mérnök. 1993-ban

.. ipari miniszter volt,
1994-95-ben a KDNP
alelnöke. 1994-től

···Országgyűlési

képviselő, a gazdasá
gi bizottság alelnöke.
Je~enleg a Magyar

Kereszténydemokrata Szövetség alelnöke.
LATORCAI JÁNOSNÉ ÚJHÁZI ARANKA,
Gyoma 1953 -
Mérnök-közgazdász, ikonfestő. Munkái
megtalálhalók: Alsóvadászi Görögkatolikus
Templom oltárképében, és
Gyomaendr6dön a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskolában, és másutt.
MAÁCZ LÁSZLÓ. Endrőd 1929 
Muzeológus, a láncművészet szaktudósa.
Megjelent műve: Magyar nép táncok ...
(Kaposi Edit társszerző.)

MÁGORI VARGA ERZSÉBET, Gyoma 1918
-m
író, kritikus, sz(nházi dramaturg. Önálló
művei: Diplomaták, Nyári délután.
MÁRTON GÁBOR, Endrőd 1924 -
Tanyai tan({ó, helytörténész, számos helyi
érték megőrzője. Nyomtatásban megjelent
művei: Hajrá, Gyoma! Tempó, ETKI és az
1997-ben megjelent: Rózsahegyi Kálmán
c. könyve. Kéziratban: Élők, holtak va 1
Iomása.
MÁRTON KLÁRA, Gyoma 1936 -
író, főleg ifjúsági műveket írt: Elment a
vonat, Tessék engem elrabolni stb.
NAGYNÉ GELLAl ÁGNES, Endrőd 1934 
Geológus, a Földtani Intézet munkatársa.

ségének elnökségi tagja volt. Három önálló
kötete jelent meg.
HUNYA SÁNDOR, Endrőd 1909 - 1992.
Ta nár, helytörténész, Endrőd első

történetírója. Főbb művei: Adatok az 1848
49-es forradalom és szabadságharc endrődi

történetéhez, Endrőd története a gyulai
uradalomban.
IVÁNYI MÁRIA, Rákóczifalva 1926 -
Az endrődi származású írónő népszerű

gyermekmeséket, verseket ír. Évtizedekig a
Magyar Rádió külső munkatársa volt. Művei
antológiákban jelentek meg.
IVÁNYI MIKLÓS, Endrőd 1940 -
A műszaki tudományok kandidátusa,
mérnök. Kutatási területe: acélszerkezetek,
tartószerkezetek.
jAKUS KÁLMÁN, Endrőd 1890 - 1959.
íjász, szakíró, a haza íjászsporl egyik
megteremtője. Műve: A svédtorna
kézikönyve
KÁLLAI FERENC, Gyoma 1925 •
Színész, SZOT-díjas, Jászai-dljas, Kossuth
díjas, Pro Urbe-díjas, Gyomaendrőd

díszpolgár<l.
KÁLMÁN FARKAS, Gyoma, 1838-1906
Gyomai református lelkész, és
zenetörténész. írásai: Éneklő kar, számos
ci kk a Magyar Prot. Egyh. és Iskolalap
Debrecen, és m<ís folyóiratokban.
Zeneszerzéssel foglalkozott, zenei
gyűjteményét az MTA őrzi.

KATÓ JÓZSEF, Gyoma 1879 - 1926.
író, műfordílÓ. A Krónikás könyve c.
munkájában gyomai alakokat elevenít meg.
Gyomán utcát neveztek el róla.
KIS KOVÁTS VIKTÓRIA, Endrőd 1921 
Festőművész, 42 zsűrizett képe van, ame
lyeket számos jelentős helyen kiállítottak
már. Témái: csendélet, tájképek.
KISS LAJOS, Gyoma 1888 - 1943 m.
Nyomdász, író, politikus. A helyi gimnázi
um névadója volt 1990-ig, egy üdülőtelepet

is elneveztek r6la.
KNER ALBERT, Gyoma 1899 - 1976.
Könyvkötő, könyvművész volt.

KNER IMRE,
Gyoma 1890
1944.
Nyomdász,
könyvművész. A
gyomai nyomdát a
szakmai igényesség
megkövetel éséve I
világhíressé tette.
Tiszteletére a helyi
gimnázium 1990
ben felvette a nevét.
Emlékére emlék
művet emelt és róla
utcát nevezett el a
város. A Kner
család poszthu-
m u s z
Gyomaendrőd

díszpolgára.
KNER IZIDOR,

GERGELY ÁGNES, Endrőd 1933 -
író, költő,

műfordl't6, megbí
zott egyetemi
előadó. Eddig több
mint 20 önálló
kötetet jelent meg.
Füst Milán-díjas,
József Attila-díjas,
Déry-díjas, Salva
tore Quasimodo
díjas.

HATÁR GYŐZÖ,

Gyoma 1914
Európa-hírű költő

filozófus. Könyveit
Angi iában és
Magyarországon

., adják ki.
S a I vat o r e
Quas imodo-d íjas,
Kossuth díjas,
Gyomaendrőd

díszpolgára
HEVESSY NAGY ANIKÓ, Békéscsaba,
1967-
A gyomai szárm<lzású festőművész 1995
óra tagja a Magyar Alkotóművészek

Országos Egyesü!etének.
1985 óra vannak önálló kiállításai. Képei
Németországban, Ausztriában, Angi iában,
Kanadában, az USA-ban, és sok
magángyűjteményben vannak.
HONTI ANTAL, Gyoma 1921 -
Grafikus, belső tervező. Saját héizában ren
dezett be és működtetett húsz évig a
művészek részére galériát. Gyomaendrőd

díszpolgára.
HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER, Endrőd

1942 -
Gyomaendrődért emlékérem tulajdonosa.
Néprajzkutatással foglalkozik, a 10 kötetre
tervezett "Endrődi füzetek" eddig megjelent
5 kötetének tervezője és összeállítója. A
helybeli Honismereti Egyesület vezetője,

HUNYA ISTVÁN, Endrőd 1894 -1987.
író, pol iti kus, A Magyarok Vi lágszövet-

GUBUCZGASPAR, Endrőd 1914 -1989.
Kereskedő, könyvelő. Összegyűjtött

többezer Endrődre jellemző tájszót, köz
mondásokat, szólásokar A kézirat címe:
Parasztszótár.
GYOMAI (WEINBERGER) IMRE, Gyoma
1894-1962.
író, újságíró, a franciaországi magyar követ
ség attaséja volt. Magyarul két mCíve jelent
meg.
HAIMAN GYÖRGY, Gyoma 1914 - 1966.
Grafikus, könyvtervező, 1967-től az
Iparművészeti Főiskolán egyetemi tanár, az
irodalomtudományok kandidátusa, Guten
berg-díjas, Tótfalusi Kis Miklós-díjas.
HANYECZ VINCE, Endrőd 1943 
Tudományos kutató, számos szakcikkét
közölték már.
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Súlylökő. 1960-ban
Eu ró p a-csú cs ta ná,
1964-es tokioi
olimpián bronzér
met szerzett. 1966
ban megvédte euró
pa-bajnoki címét.
Poszthumusz Gyo
maendrődért emlék
érmes.

tartásában nagy szerepet vállat.
UGRIN JÓZSEF, Endrőd 1910 - 1993.
Színész. Utazó, pol itikus. a Pécsi Nemzeti
Súnház és budapesti Nemzeti Színház
kamaraszínházának tagja volt. Részt vett a
KALOT-Népfőiskolák megszervezésében,
majd annak országos főtitkára. Irodalmi
munkája: Emlékezéseim clmmel jelent
meg.
UHRIN EMESE, Endrőd 1954 -
Régész, művészettörténész, politikus Fő

munkája: Ókor és Bizánc művészete.

UHRIN PÉTER, Endrőd 1887 - 1944.
Parasztember, festő. Képeit őrzik a békésc
sabai Munkácsi Mihály Múzeum, és a
családtagok valamint magángyűjtők.
ÚJHÁZI MIKLÓS, Endrőd 1863 - 1941.
Kántor 52 évig volt Endrőd fŐkántora.

Búcsúztató szövegei irodalmi mértékkel is
megállják a helyüket.
VARJÚ VILMOS, Endrőd 1937 - 1994.

VASZKÓ IRÉN, Dévaványa 1922 -
Az endrődi származású ny. tanárnő hozta
létre az endrődi tájházat és az ott kiállításra
került gyűjteményt. Munkája Endrődi

szőttesek (kézirat). Gyomaendrőd díszpol
gára. Életfa kitüntetés birtokosa.
VASZKÓ MIHÁLY, Endrőd 1920 - 1970.
Pszichológus, szakíró, az MTA
Gyermeklélektani Intézet tudományos
munkatársa volt, számos pszichológiai
tankönyv szerzője.

VASZKÓ MIHÁLY, Endrőd 1897 - 1975.
Gazdálkodó, poli
tikus, d Független
Kisgazdapárt alapító
tagja, az Ideiglenes
Nemzetgyűlés tagja,
országgyűlési kép
viselő.

Az Első Önkéntes
Pa rasztszövetkezet
megalapítója Póhal
mon.

V IDOVSZKY BÉLA, Gyoma 1933 - 1973.
Festőművész,a szolnoki művésztelep tagja.
Képeit az 1993-ban megnyílt Városi Képtár
őrzi. Gyomán utcát neveztek el róla.
ZSOMBOK TíMÁR GYÖRGY,
Gyula 1932 -
Az endrődi származású író munkásságát
antológiák, rádiÓlTlűsorokőrzik.

SZABÓ BÉlA, Endrőd 1927 
Mezőgazdász, a DATE mezőtúr'i iőiskolájá

nak tanára. Állami-díjas, Cserháti Sándor
emlékérmes, Eötvös Lóránd díjas, TOT
díjas.
SZABÓ BÉlA LÁSZLÓ, Endrőd, 1930 
Főiskolai tanár, gépészmérnök. Szakmai jel
legű cikkeit rendszeresen közölték a szak
folyóiratok.
SZABÓ FERENC, Gyoma 1926 
Villamosmérnök. Kutatási területe a reaktor
fizika. Az MTA levelező tagja. Állami-díjas.
SZELLE KÁLMÁN, Gyoma 1890 - 1968 m.
Építész. Szakterülete: városépítés. Az ő
munkája pl. a zebegényi Szőnyi-műterem.
SZILÁGYI FERENC, Gyoma 1928 -

Költő, nyelvtudós, a
buda-pesti Károli
Gás-pár Református
Egyetem dékánja.
Több mint har-mine
önálló kötet fém
jelzi munkásságát.
Nyelv- és irod?lom
tudomá-nyok dok
tora, Kaz inczy
díjas.

SZILÁGYI ISTVÁN, Gyoma 1937 -
Színész, 1959 óta filmez. Kitűnőek az un,
karakterfigurá i.
SZTANYIK B. LÁSZLÓ, Endrőd 1926 
Orvos, sugárbiológus, egyetemi tanár. az
orvostudományok kandidátusa, számos
magyar és nemzetközi szervezet tagja, a
Joliot Curie Sugárbiológia i Intézet főigaz

gatója volt.
SZUJÓ ZOLTÁN, Endrőd 1944 - 1986.
Grafikus. Munkáinak egy része
Salgótarjánban van kiállítva.
TARDOS ANDRÁS, Gyoma 1924 - 1969.
Rádióriporter, ialukutató. Két könyve jelent
meg.
TíMÁR JUDIT, Gyoma 1955 -
Tudományos kutató. Kutatási területe: a tár
sadalom és településföldrajz, ezen belül a
vonzáskörzet, migráció.
TíMÁR MÁTÉ, Endrőd 1922 -

író, köl tő. Edd ig
huszonhárom re
gény és elbeszé
léskötete és két
verses kötete
jelent meg.
József Attila-díjas,
SZOT-díjas, a
Magyar Köz-tár
saság Arany-ér
demkereszt tulaj
donosa, Gyom?
endrőd díszpOI-

gára.
UGRIN BÉlA S.J., Endrőd 1919-
Pater Ugrin közel ötven éve él Kanadában,
ahol a kint élő magyarok összetartásán
fáradozik. A magyar szokások meg-

főiskolai

tagja, a
Főiskola

Önálló munkái jelentek meg az őslénytan

témakörben.
NÉMETH LAJOS, Endrőd 1944 
Nemzetközi FI FA játékvezető, a mexikói
világbajnokságon több meccset vezetett.
PÁL LÉNÁRD, Gyoma 1925 
Fizikus, politikus. A Központi Fizikai Kutató
Intézet igazgatója volt. Kossuth díjas.
Gyomaendrőd díszpolgára.
PAPP ZSIGMOND, Gyoma 1888 - 1961.
Gazdá Ikodó, szobrászművész, fafaragó,
népi ezermester. Ő tervezte és készítette el
a gyomai ref. templom orgonáját.
Poszthumusz Gyomaendrődért emlékérmet
kapott.
PARÓCZAI GERGELY (lfj.L Endrőd 1936 
1966.
ígéretes tehetségű költő. Antológiák, mely
ben versei megjelentek: Szegedi fiatalok
antológiája, Napsütésben. Újságok, ahol
versei megjelentek: Délmagyarország,
Nógrádi Népújság, Palócföld, Tiszatáj,
Nógrád. .

PÁSZTOR JÁNOS, Gyoma 1881- 1945.
Világhírű szobrászművész.Szobrait számos
köztéren őrzik. PI. a Margit-szigeten,
Martonvásáron. Gyomán utcát neveztek él
róla.
PATKÓ (BERKOVITS) IMRE, Gyoma 1922 
1983.
író, híres utazó. Nyolc iöldrajzi témájú
könyve jelent meg.
RÁCZ BÉLA, Endrőd 1946 
Fizikus, lézerkutató. A szegedi JATE és a
göttingeni Max Planck Intézet munkatársa.
Schmidt Rezső-díjas, MTA Fizikai-dl·jas.
RÁCZ LAJOS, Endrőd 1900 - 1983.
Gazdálkodó parasztember, Póhalom
honalapnója, kisgazdapárti országgyűlési

képviselő az Ideiglenes Nemzetgyűlés

küldötte volt. Az endrődi tanyavilág kul
turális életének szervezője.

Gyomaendrődönutcát neveztek el róla.
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN, Endrőd 1873 

1961.
SZÍnész, a magyar
színészképzés meg
teremtője. A Nem
zeti Sz(nház örökös
tagja, Endrőd d(sz- ': :.::"
polgára.
Endrődön utcát
nevezetek el róla.

''''v'

SOCZÓ ELEK. Endrőd 1942 -
Bognár. Veterán motorokat gyűjtött, restau
rált, majd saját pénzen nyitotta meg 1989
ben a 150 db-os gyűjteményéből az azóta
világhírűvé vált motormúzeumot.
Gyomaendrődértemlékérmes.
SOCZÓ FERENC, Endrőd 1938 
Szerzetes. Magyar-német szakos
tanár. A Magyar Piarista Rend
Hittudományi és Tanárképző

filozófia tanszékének vezetője.
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A művészetek iránti fogékonySág, a többre, szebbre
törekvés mindig is alapvető tulajdonsága volt az endrődi

és a gyomai embereknek.
A Hármas-Körös és holtágai, a vizek fölött vibráló

pára, amely feloldja o körvonalokot, s festői módon lát
tatja a parti bokrokat, sokakat inditott innen a művészet

útjára, és sok művészt csalogatott ide, hogy aztán visz
sza-visszatérve újra, meg újra elmerüljenek ennek a
csodálatos tájnak a vonzásábon.

Nemcsak festők kerültek ki o két község szülöttei
közül, de a gyomai származású Pásztor János is, oki a
két világháború közötti időszakban egyik legjelesebb
swbrásza volt hazánknak. Munkái megtalálhatók mo is
az ország közterein és a Nemzeti Galériában.

Ugyanebben oz időszakban, a festészetben
Vidovszky Béla aratott hazai és nemzetközi sikereket.
Koro legjobb enteriőrfestőiének tartották szerte
Európában. Mo kevéssé megbecsült nagyságo a ma
gyar piktúrának, pedig nevét jegyzik az osztró k, német
és svéd lexikonok is. Húsz képét őrzik a Nemzeti
Galériában, öt vászna oz Országházat díszíti.
Munkásságát o gyomaendrődi Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyűjtemény - Városi Képtár mutatja be
állandó kiállításán.

Ebben o gyűjteményben láthatók a Rudnay-tanrtvány,
lIIéssy Péter grafikái is, aki nemcsak művészkénf. de a
KALOT népfőiskoláin belül művelődésszervezőként is
jelentős munkát végzett

Az állandó kiállilás részeként mutatjuk be az ötvenes
években ide száműzött Corini Margit festményeit is, oki
1928-tól 1943-ig Párizsban élt, és az ottani modern
szemlélet. Matisse és főleg Via minek hatásöt közvetilelte
Magyarországra. Kiöllított Monte Carloban, a párizsi
Salon tárlatain, de jó nevű festőnek számított
Amerikában is, még Roosevelt elnök felesége is vösárolt
tőle.

A harmincas évek zseniális, félig autodidakta
művésze volt Popp Zsigmond, oki kőfaragóként és fes
tőként is tevékenykedett. Az ő kezét dicsérik többek
között a műemlék református templom orgonakarzatá
nak faragványai is.

Másik népi tehetségünk az endrődi születésű Unrin
Péter volt, akinek festményei.! az 1938-as ·Őstehetségek"

kiállításon is nagy sikerrel mutatták be. Ő nemcsak fes
tőként, de a harmincas évek népi mozgalmaihoz kap
csolódva o Gyoma külterületén létrejött póhalmi telepes
szövetkezet egyik alapiTójaként is beírta nevét a város
történelmébe.

A közelmúlt és a jelen fontos személyiségeként meg
kell emlilenünk Honti Antal festő- és grafikusművészt,

oki nem csak képeivel, rézdomborítösaival
gyönyörködteti a város lakóit és látogatói/. legalább
olyan ielentős o művészet- és művelődésszervező

tevékenysége. Műhelygolériájóban éveken át neves
írókat, előadóművészekel, énekeseket lótott vendégü!.
Az idős mester az előadóestek szervezésével mór fel
hagyott, de o galéria és o műterem ma is lötogatható.

Gyakran látogat hozo a Kecskeméten élő és alkotó
tanár, festő-grafikus művész az endrődi származású
Bella Rózsa. Kiállításait felsorolni is kevés lenne ez o
lop. Fogva tartja a Körös-bűvölete, mint annyi más fes
tőt. Olyan o Körös-part 8ella Rózsa képi világában, mint
az óliondó jelző oz eposzban Tudatosult és szinte pro
grammá völt művészetében ez o kötődés. A
képzőművészet kifejező eszközei közül nálo o vonal jut
fő szerephez Egyszer vékonyabb, másszor vastagabb,
ritkább vagy sűrűbb, ahogyan a téri értelmezés tudatos
közelllése, illetve o raizoló érzése vezeti aIkotó kezét,
mint a hegedülő embernél a hang mélysége vagy ma
gasságo szólal meg attól függően, hogy mennyire fogja
le a húrt. Bella Rózsa rajzaiból a csend és a nyugalom
árad.

A középnemzedéket képviseli továbbá o gyomai
születésű Diószegi Bíró Ilona festőművész, aki amatőr
bői lett hivatásos, de ma már szecessziós hangulatú
képeit a fővárosi galériákban is kiólliliák. Táblaképeket
alkot, mely bár o polgdrosodás kardban született, de
mondanivalójéiban hat ma is. Képeiben o realitás és o
misztikum formdlódik egybe. Festményeiben az emberi
megközelítés módján az általános emberire törekszik;
bemutatja a szerepjátszó embert A természetet mintáz
za, de érezzük benne annak titokzatosságát

Egyéni stnust, mély asszonyi líraiságot mutatnak a
nemrég hazotelepült Hevessy Nagy Anikó képei, oki
eddig Szegeden élt és alkotott. Rendszeres kiállítója a
Magyar Szalon tárlalainak, tagja o Magyar
Alkotómüvészek szövetségének

Mindezeken kívül számos művész-tanár amatőr festő

él o városban. Megérdemelnék, de itt nincs hely mind
nyájuk bemutatására. A nyolcvanas évek végéig
működött Képzőművész Kör Halmágyi Roland és
Giriczné Varga Erzsébet rajztanárok vezetésével, amely
nek újiáélesztésére most folynak kísérletek.

1992 óta a Bethlen Gábor Alapítvány szervezésében
évente kéthetes nyári nemzetközi mOvészlábornok od
otthont a vóros. Az augusztusban rendszeresen megren
dezésre kerülő Bethlen Gábor Napok programjai közül a
Vita Agricola Mezőgazdasági és Ipari Vásár mellett a
mOvésztáborosok csoportkiállítása vonzza o legnagyobb
közönséget Érdekessége még o tábornak, hogya közös
munka újabb két héten át folytatódik Gyomaendrőd

testvérvárosában, Nagyenyeden.
A helybeli és oz elszármazott kortárs művészek

egyéni kiállilósainok a művelődési házok és az endrődi

könyvtár óliondó minigolériájo biztosít helyet. Ezek o tár
latok, a személyes kötődések, kapcsolatok miatt is
mindig sak érdeklődőt vonzanak

A Képtórban, o mOvésztáborban, a művelődési há
zakban, oz iskolákban és különösen Hunya Elekné, és
más rajztan6rok által vezetett szakkörökben folyó munka
o művészek és hozzáértő művészborótok újabb és újabb
nemzedékét indítja útjára, hogy Gyomaendrőd tovóbbra
is a művészek városo maradhasson az itt lakók és oz
ideléitogatók örömére.



1998. különkiadás VÁitOSOtlK 9

Corini Margit:
Virágcsendélet sárgában

(je/ső sal: ba/ról jobbra)
Diószegi Bíró Ilona: Búcsú anyártól
Bella Rózsa Korhadt fa

képek

Szeretet-álom (felsö)
Lélegzet (alsó)

(kö:épen)
Bella Rózsa:

(alsó sal)
Corhi Margit:
Életnagyságú önarckép
Diószegi Bíró Ilona:
Tavaszi impresszió, A bohóc madara
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ISfKOLAV AROS
Mindazok a kiválóságok, akikrőll korábban beszámoltunk, itt kezdték tanulóéveiket, ami bizonyítéka is lehetne az endrődi,

gyomai iskolák, a tanári, a nevelő munka elismerésre méltó maga színvonalának. Nincs arra lehetőségünk, hogy e kitűnő oktatókat
bemutassuk. Helyette inkább arra vállalkoztunk, hogy számot adjunk iskoláinkról, azok rövid történetének ismertetésével.

I. ÁLTALÁNOS ISKOLÁINK

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

Endrődön az első iskola 1730-ban
létesült Zsámboki István jegyző-tanító

vezetésével. Az iskola fenntartása 1948-ig
Endrődön egyházi kezelésben volt. Az
endl'ődi plébánosok között - szerencsére 
két nagy iskolaépítőt is találunk. Schiffner
Ede, aki működési ideje alatt (1852 
1889) hét új iskolát alapított és Csernus
Mihályapátplébános, működési ideje
alatt (1922 - 1944) pedig kiépült az egész
tanyai iskolarendszer. Akkor ugyanis a

lakosságnak több mint a fele tanyán élt.
Állami vagy községi fenntartású volt az
iparostanonc-iskola (1893-tól) és a gaz
dasági iskola (1897-től). A polgári iskola
létrehozása is Csernus Mihály nevéhez
fűződik.

1948-tól minden iskola állami kezelés
be került. A tanyavilág erőszakos

megszüntetésével egyidőben ezeket az
iskolákat sorra bezárták. Ugyanakkor
felépítettek egy tanyai diákokat befogadó
kollégiumot, illetve 1980-ban egy
gyönyörű, jól felszerelt háromszintes
iskolát Endrőd legszebb részén. Az iskolát
egyfelől a Körös, másfelől a liget zárja
körül. Szertár, könyvtár, műhely, gyakor
lókert, sportpálya, tornaterem tartozik az
intézményhez.

A ligeti iskola 1991-től datálható, igen
céltudatos mun:<ája eredményeként
meghatározta saját pedagógiai prog
ramját, amely egyben az iskola arculatát,
pedagógiai hitvallását is jelenti (lásd az
iskola emblémáját). A munka állomásai:
új diákotthon, alsó tagozat korszerű

körLJlmények közé helyezése, az iskola

2. sz. Általános Iskola

számítógéppel való ellátása Internetes
csatlakozással, KRESZ-park, helytörténeti
és régészeti gyűjtemény gondozása.
Mindezzel elnyerte az Önfejlesztő Iskolák
Egyesü letének tagsági jogát, és a testü let
tantervét KOMA-díjban részesítették. Az
iskola 1996-ban felvette a Rózsahegyi
Kálmán nevet. Az avató ünnepségen több
száz vendég vett részt, túlnyomó több
ségük az új iskola volt diákjai. Az iskola
azóta hagyományt teremtett, s minden
évben, májusban Rózsahegyi-napokat
rendez, melyen vendégül látja a hajdan
volt diákokat.

Az iskola hitvallását az emblémában
megjelenítve: A szív, a liliom és a folyó
Gyomaendrőd város jelképe. A nyitott
könyv és a színházat szimbolizáló álarcok
a névadóra utalva a humán ismeretek
emelt szintű tanítását, az érzelmi nevelés
hangsúlyozását, a kommunikációs kultúra
és az empátia kiemeit fejlesztését jelentik.
A címer alsó fele a gyermekközpontúsá
got, s a tanulók önmegvalósításának sok
féle egyéni útját, színét jelképezi.

A hajdani Wodianer-féle katolikus árvaház. majd az I. sz..
jelenleg a 2. Sz. Általános Iskola épülete

Gyomán a református iskola a ~ ----~--~~

református egyház megalakulásá
val egyidőben, tehát feltehetően

171 7-ben kezdte meg mCíködését.
Az evangélikusok, akik 1830-ban
telepedtek meg Gyomán, 1841
ben alapítottak iskolát.
Ugyanezen évben kezdte meg
működéséta katolikus iskola is, és
az óvoda is, bár ez utóbbi csak 7
évig mLíködött, és 1884-ben
indult meg ismét. Az izraelita
gyermekeknek 1868-ban létesítet
tek iskolát. A két legnagyobb, ma
is központi jellegű épLJlet 1884
ben ill. 1885-ben épült meg: a
refurmátus templom mellett a református iskola (később fiúisko
la, majd a 2. sz. Általános Iskola). A katolikus templommal
szemben pedig megépült a katolikus iskola (később leányisko
la, majd az 1. sz. Általános Iskola).

Az állami fenntartású polgári iskolát a falu középrétegének
hozták létre. Gyomán a polgári iskola 1920-ban indult meg, a

..__._._) legjobban felszerelt iskola hírében

,állt, gazdag szertára, jelentős

könyvtára volt.
1948-ban minden egyházi iskolát
államosítottak. A két általános

I iskola 1. sz. és 2. sz. Általános
Iskola néven élt tovább. 1950-51
ben a két iskolát összevonták, de
mivel ez a módszer nem vált be,
újból szétválasztották. 1960-tól
mindkét iskola jelentősen gyara
podott felújított épületekkel,
közművesítettek, korszerűsítettek.

1995-ben újból egyesítették a két
iskolát 2. sz. Általános Iskola

néven. Az iskolának 800 tanulója van. Az anyanyelvet a
Zsolnai és a hagyományos módon tan ítják. Alsó tagozatban
egy-egy osztály értékközvetítő és képességfejlesztő program
szerint dolgozik, ahol furulyát, bábor, néptáncot tanítanak.
Évente honismereti tábort szervez az iskola. Jelenleg öt épület
egységben folyik az oktatás.
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola

számitástechnikai ismeretek tanitása.
Bár csak három tanévet élt meg az új iskola, máris több

megyei és országos iskolai versenyen arattak szép siker1 a ta
nulÓi. Meg kell emliteni, hogy az Olaszországban élő és alkotó
pap-festőművész, Prokop Péter, iskolának adományozott
képei ből állandó kiállítás látható, s a nagyközönség által min
denkor megtekinthető. Az iskola könyvtárát az endrődi szár
mazású T(már Máté (rónak az utóbbi időkben megjelent, és az
iskolának adományozott könyvei is gazdag(tják. Az elmúlt
évben Latorcainé Újházi Aranka több ikonképet ajándékozott
az iskolának.

Városi Zene- és Művészeti Iskola

1957-ben alakult 2-3 tanárral és sok zenetanulást igénylő

gyerekkel a békéscsabai Bar1ók Béla Zeneiskola keretében.
Felszerelésében elég hiányosan, de lelkesedésben, össze
tartásban, tanár és tanuló közötti igen jó kapcsolatban
működött 1957-től 1986-ig a Fő úton.

1986 év több ok miatt is jelentős volt a zeneiskola
életében: különválhatott a békéscsabai zeneiskolától, és
átköltözhettek egy modernebb épü letbe a Rákóczi útra. Ettől

az évtől folyamatosan bővült a tanszakok száma is: beind(tot
ták a furulya-, él gitár-, majd a rézfúvós tanszakot.

1994-től a néptánc oktatással is foglalkoznak, működik

továbbá klarinét- fuvola tanszak is és az utóbbi időkben igen

népszerű lett a gitár tanszak.

Jelenleg a Városi Zene- és Művészeti Iskolában 8 hang
szeres és 4 néptáncos pedagógus oktatja a 198 zenét tanuló
192 néptáncos növendékeket.

Az iskola magába foglalja nemcsak a gyomaendrődi, de a
környékbeli (Dévaványa, Nagylapos stb.) zenét tanulni vágyó
fiatalokat. Az eredmény: sokan indultak el innen a zenei és
zeneoktatási pályán, akiknek nevét fel sem sorolhatjuk.

Mégis meg kell emlitenünk a ma már Európa h(rű Frankó
Tündét a Magyar Állami Operaház magánénekesét. Róla a
"Tőlünk származtak" c. fejezetben bővebben beszéltünk.
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II. KÖZÉPISKOLÁINK

Kner Imre Gimnázium

1998. különkiadás

A Hősök útja 43. sz. alatt gyönyörű,
Kós Károly-ihlette épületben 1951-55
között óvónőképző működött. A gim
náziumot a volt úri kaszinó épületében
kezdte el szervezni 19S4-ben Szabó
Ernő igazgató úr, majd egy év múlva,
amikor az óvónőképző megszűnt, a gim
názium beköltözhetett a Hősök útja 43
ba. Ekkor kezdődött meg az új
intézmény élete, kemény küzdelme a
rangért. hogya gyomai gimnáziumot is a
komoly, magas sZÍnvonalú, a gyer
mekeket jól fel kéSZÍtő középiskolák közé
sorolják. Nagy tudású pedagógusokat
alkalmaztak, tantermet bővítettek, kollégiumot bővitettek, műhelyt

hoztak létre. Méltán büszke az intézmény a 12000 kötetes, páratlan
gyűjteményű könyvtárára, az osztrák-magyar diákcsere kapcso
lataira, a Bükkszentkereszten létrehozott üdülőjére, a Körös-parti
faházára. Mindig fogadói, de sokszor kezdeményezői a városi kul
turális rendezvényeknek. (PI. Művészet az iskolában sorozat) Az
iskola magas színvonalú sportélete képezi az alapját a város sport
mozgalmának is, De legfontosabbnak mindig azt tartották, hogya
gyomai gimnazista előtt kinyíljon az egyetem kapuja. És, hogy ez
milyen szinten sikerült, annak bizonyltására álljon itt néhány elgon-

dal kodtató adat: az 1958 és 1989
között végzett diákok közül felsőfokú

végzettséget szerzett 745 diák: 60
tudományos kutatót, művészt adott az
országnak ez az intézmény, 385 tanárt
tanitót, 210 műszaki-gazdasági szak
embert, 50 orvost, 40 államigazgatási
pályán dolgozó felsőfokú szakembert.
Ezeknek a hajdan-volt diákoknak a
lelkében a gyomai gimnázium az Alma
Mater, amely úgy bocsát el, hogy
örökre magához is köt.
Ugyanakkor szakember-képzés is folyik
az intézményben: Érettségivel egy

bekötött cipőipari szakembereket képeztek 1971 - 1992 között, és
1989-ben beindult és azóta is folyik a kereskedelmi szakember
képzés, amelyhez 1993 óta jól menő iskolaboltot is működtetnek.

Még ugyanebben az évben indították el a 6 oszt~lyos gimn~ziumi

képzést. 1995-től rendészeti-közbiztonsági fakultációt is vezetnek.
1996-tól a kereskedelmi szakközép-iskolában érettségizettek
számára l éves technikus képzést adnak, 1998-tól pedig a bármi
lyen erettségivel rendelkezők számára 2 éves technikusi, ill. 1,5 éves
számítáSTechnikai-programozó (felsőfokú) végzettséget adó képzést
folytatnak.

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

Mint eddig, most is, egy kis történelmi vissza
tekintéssei kezdjük az ismertetést. mégpedig
külön foglalkozunk az iparosok és külön a
mezőgazdászok képzésével hiszen intézményeik
hosszú ideig külön-külön mú1<ödtek

Iparosok képzése

Gyomán is, Endrődön is kormányren
deletre indítottcik el az iparostanonc
képzést a múlt században. Endrődön 1893
ban indult Illeg ez a fajta képzés. 1893 és
1928 között 2011 tanulónak oktattak he
tenként kétszer kÖlismereti tárgyakat. a
szakmai tudást pedig annál amesternél
szerezték meg, akihez ugyanebben az
időben inasként leszerződtek. Gyomán
1886-ban indult meg ez a fajta képzés. Az
első években a ref. egyháztól kapott he
lyiségben dolgoztak, majd 1912-ben önálló
épülethez jutottak a Jókai utcában, ahol
1951-ig voltak. Fontos feladata volt az
intézménynek a Kner nyomda iparosainak
képzése. Ebben az időben Kner Imre
jótékony támogatása révén jelentős

kónyvtára is volt az iskolának. 1951-55
között szünetelt a képzés. 1955-ben újra
bei ndu Ihattak, de iSrT'ét nagyon nehéz
körülmények között. Végre 1972-ben a Fé5
utcai épületben javultak az oktatás
körülményei. 1988-ban már 231 tanulója
volt az iskolának. Oktattak géplakatos, női

ruha készíté5, könyvkötő, asztalos, kőmCíves,

villanyszerelő és kötő-hurkoló szakmákat.
Majd ideális körülmények közé kerültek,
amikor a két településrész közötti új
épületbe kerülhettek.

harangláb az iskola udvarán

Mezögazdászok képzése

A mezőgazdasági szakiskolák az ismétlő

iskolákból fejlödtek ki. Endrődön 1897-ben
hozta létre a község ezt az iskolatípust, még
pedig a (iúk részére il mirhói, a lányok
részére pedig a volt nagylány iskolában.
Gyomán 1874-ben hozták létre az ismétlő

iskolákat, ebből lett 1929-ben az önálló gaz
dasági népiskola. Híres igazgatója volt az
intézetnek Pajor Gyula, aki abezárásig
(1946) vezette az intézményt. 1967-ben
szervez ték újra ezt az iskolatípust. Ekkor egy
szakkal indu It, ba romfitenyésztéssel. Azóta

rendkivüli sikereket ért el az iskola. A
képzést kiterjesztették sertés-, ló-, SZaNas
marha-, és juhtenyésztésre. 1987-ben elindí
tották az érettségi t adó szakközépiskolai
képzést is, ill. a kisállattenyésztő és feldolgo
zó szakot. 1993 óta ciltalános mezőgazdasá

gi képzést is adnak, 1995-ben pedig
megindították a halász sZ<lkma képzését. Az
iskola hatásíokát növel i a hozzá tartozó
tangazdaság. 1989-ben felvették a Bethlen
Gábor nevet. Ugyanebben az időben fel
vették a kapcsolatot a Bethlen Gábor neveJ
viselő más iskolákkal, különös tekintettel
Nagyenyedre. Az iskola jelentős szerepet
vállal a település kulturális életében is.
Számos ki~llítás, szobrok, kopjafák, rangos
rendezvények fémjelzik ezt a tevékenységet.

199 7-ben az önkormányzat egy igaz
gatás alá helyezte az ipari és a mezőgaz

dasági iskolát. Jelenleg az összevont
intézménynek közel 600 tanulója van.
Elsősorban a városban élő, továbbtanulni
szándékozó, általános iskolát végzett fiatalok
igényeit akarja kielégl·teni, de ellát országos
feladatokat is, így az elsajátítható szakmák
skálája igen széles. A hagyományos fogal
mak szerint a szakközépiskolai képzés a
mezőgazdasági, a könnyűipari és élelmisz
eripari területek fele orientál, de vállalják az
államháztartásba és vámigazgatásba dolgoz
ni szándékozó tanulók előképzését is. Az
alapvizsga letétele után 17 szakma
elsajátítását v~l\alják. PI.: gazda, pék
cukrász, falusi vendéglátó, szakács,
könyvkötő, gépmester, mechanikai műsz

erész, számítógép-kezelő, stb. képzést.
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GYOMAENDRŐD

A VADÁSZOK ÉS HORGÁSZOK
'ARAD/CSOMA

Hármas-Körös folyó

Holt-Körös szépsége

A város legnagyobb természeti kincse a
Hármas-Körös. A folyó medre teljes
hosszában része a Körös-Völgyi
Természetvédelmi Területnek. Óriási jelen
tősége van a letűnő növény- és állatvilág
megőrzésében. Sok a vízi madár (kiskócsag,
szürkegém, törpegém, vízityúk) érdekesség az
életerős vidraállomány, de van teknősbéka is.

Legszebbek, és az élővIlág szempontjábt)1
legérdekesebbek a holtágak - harminchat
holtága van, ezek közül jelentősebbek:

Révlaposi-, Siratói-, Németzugi-,
Templomzugi, Peresi-, és a Torzsási holtág.
Szinte valamennyi könnyen elérhető és jól
megközelíthető a városból, sok holtág mentén
található hely asátorozásra, táborozásra.
Holtágaink a maguk természeti szépségével
igen kiválóan alkalmasak hosszabb, rövidebb
kirándulásokra is.

A Körös nyugodt folyású, medre széles, a
víztükör 100 méter, a víz mélysége eléggé
egyenletesen 5-6 méter. A két védőgát szé
lessége kb. 600 méter. Nem csoda hát, hogya
horgászok kedvenc tartózkodási helye lett a
Körös-part.

Ejtsünk néhány szót az itt található halál
Iományrói: amur, ponty, harcsa, csuka, kárász,
szépfejes törpeharcsa, süllő, busa, angolna,
balin. Hát nem horgászparadicsom ez a vidék?

A vadászok is mindig szerették
Gyomaendrőd határát. Sok vízi vad és apró
vad kerül puskavégre: 1993-ban például a
Széchenyi Vadásztársaságnál a tenyésztett
vadak történetében szenzációnak számító
eredmény született: egy nap alatt 2700 fácánt
lőttek le. De a nagyobb. vadak sem ritkák a
környéken: 1964-ben olyan őzbakot lőttek,

amelynek 674 grammos volt a trófeája.

Természetvédelmi területeink még:
Népliget, Erzsébet-liget, a varjasi gyep, az
endrődi homokbánya, a kubikgödrök növény
és állatvIIága, a csejtí vadnarancsos, a torzsási
holtág melletti szelídgesztenyés, és a reformá
tus templom kertje is.

Gyönyörű üdülőhelyek épültek az endrődi

Templom-zugi holtág és a gyomai révlaposí
holtág mentén. Az Erzsébet-ligetben gyógy- és
szabad strand van, a Templom-zugban pedig
szabad strand működik.
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GYOMAENDRŐDI SÉ ÁK

Gyomaendrőd 160 km-re van il

fővárostól az M4-es főúton, 184 km-re
van, ha az MS-ön Kecskemét felől jön a
látogató Szarvasnál ágazik el az út a 44
es útra, míg az előbbi esetben
Törökszentmiklósnál tér rá a 46-os útra.
Vonattal Bpest - Békéscsaba - Lökösháza
vonalon érkezhet városunkba Gyoma
vasútállomásra.

Ha gépkocsival érkezik, Mezőtúr

után a Berettyó-csatornán áthaladva
máris a város határába ér. Először egy
kültelki kis településsel találkozik,
Nagylapossal, amelynek híres birka
csárdája van az országút mentén. Endrőd
felé haladva a kövesút baloldalán a jobb
sorsra érdemes hajdan-vol t Tüköry kas
tély lepusztult állapotban lévő épületét
láthatjuk, ma gazdasági célokat szolgál.

Hamarosan Endrőd kapuja: a
Hármas-Körös hídja következik. A lúd
előtt már látsz'lnak a szebbnél szebb víz
parti üdülők, a horgásztanyák, a műút

két oldalán egy-egy holtág, a baloldali
par~án szabadstrand.

A Körös nyugodt folyású medre része
a Körös-völgyi Természetvédelmi
Terűletnek. A hídról leérve elénk tárul
Endrőd főtere - a Hősök tere - a temp
lommal, a volt községházával, a
Dombszöggel, mögötte a ligettel. A főtér

legszebb ékessége az 1804-ben épült késő
b~rokk stílusú templom, melyről

"Ertékeink" c. fejezetben részletesen
beszámoltW1k. A legrégibb épület a volt
községház<l, <lnnak is a balszárnya.
Belépve a térre, szoborpark tárul elénk.
Itt állították fel 1925-ben az I.
világháborús hősök em[ékművét, mely
Horváth Géza <llkotása, az 1935-ös sortűz
áldozataira emlékezik a Kiss István
alkotása (1975), 1990-ben állították fel
ismét az országzászlót (a korábbi a
Rózsavölgyi Ált. Iskolában található), a
II. világháború áldozatainak emlékét őrzi

Mladonyiczki Béla alkotása, 1996-ban
helyezték el az '56-os forradalom és
szabadságharc emlékére készített kop
ja fá t.

A régi községháza balszárnya ad

48-as hősök em lékmüve Gyomán

a II. vi lágháború endrődi áldozatainak
emlékműve

a ll. világháború áldozatainak síremléke
a gyomai evangélikus temetöben

J

jelenleg helyet a Régészeti
. ~yűj,teménynek, melyről ugyancsak

ERTEKErNK c. fejezetben szólottunk,
; 1994-ben nyitottál< meg. A községháza

jobboldalán emléktábla őrzi az 1935-ös
csendőrsorruz áldozatainak neveit.

Ha a Főtér előtt jobbra, Szarvas felé
.:.._ ~. vesz~ útját a látogató, hamarosan eljut il

Sugar u. 20. sz. alatti Tájházhoz. A
1L__::!~!!iIJllI.~=-___ r:evezetes épúletről ugyancsak az

Ertékeink c. fejezetünkben szólunk rész
letesen.

Ha az endrődi Hősök teréről

megyünk Gyoma felé, legjobb, ha a Fő

úton haladunk. Ez az út teljes hosszában
Végighúzódik a városon, mely egyben a
~,6-os főközleke?ési út. Gyoma központ
pba il SZilbadsag téne érkezünk. Vtban
(amíg azonban a Hősök teréről a
Szabadságtérre érkeznénk,) Gyoma felé
feltűnik egy kereszt, jelezve, hogy eddig
tartott a falu, ezután már nem voltak
lakóházak. Mostanra viszont megválto
zott a helyzet. Nem sokkal il keresztet
elhagyva, a gyönyörű Fűzf<ís-zugi holtáa
szomszédság1iban felbukkan az ifjúsági
lakótelep. Vele szemben a volt ENCI
cipőipari szövetkezet épületét I6tjuk.
Ennek az épületnek a tövénél húzódik az
az árok, amely az egyesítés előtt Gyoma
és Endrőd határát jelezte. Közelében
épült fel az Október 6. lakótelep és két
gyönyörű impozáns intézmény: <lZ ipari
szakmunkásképző és vele szemben a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola.

Ezután Gyomára érkeztünk, utW1kZ\t
a vasútvonal keresztezi, majd azon átha
ladva meglá~uk az evangélikus templo
mot. A templom után a 46-os út letér a
Fő útról, érdemes megnézni a gyönyörű

ablakdíszítésű polgárházakat. Az egyik
(fő út 188.) copfstílusú, a másik (Fő u.
161.) pedig egyenesen Petőfi-relieffel

díszített. Ha tovább megyünk a Fő úton,
hamarosan a Kner-emlékmű mellett
haladW1k el. 1982-ben a nyomda fennál
lásának 100. évfordulójára állitották fel.
AZ. emlék~ű Nagy András és Czigány
Edit alkotasa. Innen már látjuk Gyoma
legszebb, bazilika-szerű templomát, az
1878-ban Hauszmm Alajos, (akiről köz
tudott, hogya magyar parlamentet is ter
vezte) tervei alapján felépített neoromán
stílusú katolikus templomot, és vele
szemben az un. katolikus iskolát.
Mindkét épületet él környék legnagyobb
földbirtokosa Wodianer Albert emeltette.

Néhány métert kell csupán mennünk
és elérkeztünk Gyoma fé5terére, a
Szabadság térre. A teret körülveszik: a
református templom, az I. és II.
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Világháborús emlékmű, 'lZ országzászló
és u városháza. Az 1791-1813 között
éyül~ református templomról korábban
ERTEKEINK c. fejezetünkben már szól
tunk. A templom végén állitották fel az I.
világháborús hősök emlékszobrát, amely
Istók János alkotása. Ehhez a szobor
alakhoz emeltek 1990-ban két
emlékkövet a II. világháború emlékére,
mely Vargu Géza alkotása. A templom
mal szemben van <1Z orszá.gzá.szló, amely
Papp Zsigmond alkotásu. A tér másik
méltóságteljes épülete az 1889-ban
felépített városháza, amelynek falán
emléktáblák őrzik a tér nevezetesebb
eseményeit. A városháza klasszicista
épülete a révlaposi holtág partján van. A
holtágon egy szép kis kőhíd vezet iÍt,
rajta két kisméretű szobor: Szent Kristófé
és Nepomuki Szent Jánosé, mindkettőt

VÁRO (JttK
1994-ben helyezték el. Érdemes egy sétát
tenrti a Hősök emJékútján is. Az utca két
oldalán hatalmus hársfákat találunk,
összesen nyolcszázat, umelyeket 1933
bun telepített oda Kner Izidor az I.
világháborús hősök emlékére. A Hősök

ú~án találjuk az erdélyi építész, Kós
Károly stílusában épült gimnáziumot. Az
utca másik végén egy épület elé kihe
lyezett motorkerékpár hirdeti már
messziről: itt van a világhírű motor
múzeum, mely magán tulajdonban van,
és most is mugánszemély működteti.

Aki elmegyaKisréti utcába, az szin
tén találkozhat egy páratlun mugánkez
deményezéssel, Honti Antal gulériájával,
melyről "Művészek a Körös parton" c.
írásill'lkbun bővebben megemlékezünk.

A Kossuth utca ad helyet az ugyan
csak Világhírű Kner nyomdának, s

15
közvetlen közelében a Kner múzeum
nak. Vele szemben található a
Vidovszky-képtár, melyet 1933-ban nyi
tottak meg és őrzi Vidovszky Béla,
Corini Mai-git és az Illéssy Péter
gyűjtemenyt.

Faku Jtatív kinindulással javasoljuk
még a gyomai református és az iZrileli
ta temetőt megtekinteni. Az előbbi őrzi

Dávidházy Bekes Sámuel sírját, aki
Gyoma első történetírója volt, és
Kálmán Farkas sírját, aki zenetörténész
volt. Jónéhány síron láthatunk műv:'szi

alkotású szobrokat, ezek Pa.pp
Zsigmond alkotásai. Az izraelita
temetőben pedig még láthatunk egy
siratófalat a Kner cSulád sírjánál.

Elfáradt vendégünknek tudunk jó
étkezési és tiszta, nyugalmas szállásle
hetőségeket ajánlani

Legyen él vendégünk!

Balra fent: az endrődi Takarékszövetkezet
Jobbra fent: a gyomai Református Szeretetotthon
Balra lent: kopjafa az 56-os hősök tiszteletére Endrődön

Jobbra lent: Szent Imre napi búcsú Enrődön: utcai körmenet '97-ben
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KÖSZÖNJÜK ÖNNEK, . SPORT
Azt talán mon- tak a fiúk, ott is

dani sem kellene, .• utolsók Jettek.
hogya legnagyobb 10 évig kellett
tömegeket meg- várni a feltá-
mozgató játék madásra'
városban, falun, Csaknem totál-
talán az egész káros lett az
országban a foci. endrődi sportin-
Mi is ennek szen- tézmény. Az öltö-
teljük ezt a néhány zőket szétverték,
sort. Megérdemli. amit lehetett

~ Barátság 1948
A labdarúgás l.... -- --------, összetörtek. A

nagy hagyományokkal rendelkezik a város- pálya elvadult gyomtelep lett. Gyomán vis
ban. zon! jó mozgású csapat működött. Egy

1910-et írtak, versenyképessé szerve- csomó tehetséges labdarugót nem tudtak
ződik a Kner Sc. Kner Izidor nyomdász foglalkoztatni, igy jött a gondolat, amit tet
érdeme, hiszjóformán a nyomda tartotta el a tek sora követett. Iparosok, kőmüvesek, fes
csapatot. tők, aszta)osok, ácsok.. társada Im i

Az Endrődi Testedzők köre 1920-ban munkában csodát varázsoltak. Volt bőven

létesült. 1922/23-ban már két gyomai csapat sportolni vágyó fiatal. A Barátság '9 I őszen

is szerepelt a megyei l. osztályban. Az évek elinditotta a labdát a Megyei lll. osztályban.
folyamán váltakozott a szerencse, hol a A következő évet már a megyei ll. osztály
megyei l. hol a megyei [L osztályban. A ban küzdötte végig. És megnyílt előtte a
4 \/42 év egyik emlékezetes mérkőzése volt pálya megyei I. osztályba. Majd pár év
az Endrődi Levente és a Nagyváradi AC tapasztalatát összegyűjtve, megfiataJodva,
összecsapása, ahol az endrődiek 14 gólt kap- lényeges személycserék árán ugyan, de
tak, s ezt ország-világ előtt Pluhár István jelenleg már az NB [[[-ban kovácsolja a sik
közvetítette a rádió útján szerte az ország- ereket. Pályaépítés, új öltöző létesítése a
ban. (1942. IX. 8.) Nem csoda hát, hogya soron következő feladat. Gyomaendrődnek

visszavágóra (április 27) zsúfolásig megtelt még nem volt NB. II-es csapata, a remény
a Körös parti pálya nézőtere. A hazaiakat megvan, a '97-es őszi szezon sikerei biz
fűtötte a vágya visszavágásra a szégyenletes tatóak.
őszi vereség miatt. A fiúk mindent megtet- E helyen nincs mód arra, hogy a város
tek, a győzelem azonban mégis elmaradt. 1:2 összes sportágának történetét felvázoljuk, de
eredménnyel zárult. hogy képet kapjon a látogató városunk

Aztán a beállott hadi helyzet véget vetett sportéletéről, felsorolunk egynéhány klubot,
a labdarúgásnak hosszú időre. egyesületet, melyeket a város önkormányza-

A háború után két csapat verbuválódott ta is támogat:
össze: a Barátság és a MADISZ. Az első az Barátság SE, Endrőd
iparosoké, a második a kommunista párt Gyomai Futball Club
védőszárnyai alatt. 1945 őszén indult be a DVSE sakk szakosztály
bajnokság. Az őszi szezont a Barátság GYSTK Erőemelő

IOO%-osan végezte agólarány 38:4! így Atletika
következet a megyei I. osztály, majd 1948- Judó Club
ban az NB.llL S ahogy az lenni szokott jött Kézilabda Club
a visszaesés. Az évekig tartó pangás után Gyomaendrőd önkormányzata 1998-ban
1965-ben már a hires ENC[ (Cipész nyolcmillió-nyolcszázkilencvenötezer forin
szövetkezet) lett a patronáló s lassan ismét tot szán sportintézmények fenntartására.
ível felfelé a pálya. 1969-ben ismét első Ezen kívü l még anyagilag támogatja a diák
osztályú csapata lett Endrődnek, de 1973174- sportot, a különféle sportrendezvényeket.
es szezonban ismét a kiesés réme Az utazó, ki városunkba jön, bö,:en talál
fenyegetett. 79/80-ban létrejött Gyomával a izgalmas sporteseményeket is.
fúzió és ekkor a megyei II. osztályban fociz- Látogasson el hozzánk'

Legyen a vendégünk!
Ismerje meg a Körös part érin·

tetlen szépségét!

VAROSOrtl( Gyomaendrőd ,. Megjelenik havonta * Kiadja az Enclrödiek Baráti Köre Egyesület * Felelős kiadó: Dinya László és Vaszkó
András" Felelős szerkesztő: Császár ferenc, 5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 15. Tel., Fax: (66) 386-323 * Szerkesztők: Bula Teréz, Császámé

Gyuricza Éva, Homokné Németh Eszter, Márton Gábor, * MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRlUM: Nytsz.:
BIPHF/1495/BÉJI995. ,. Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 81/1

A Városunk megtalálható az Interneten: http://www.szikszi.hu/isk/gelJertl"'' E-mail: ivanyi@mailszikszi.hu

Kedves Olvasó, Kedves
Vásárlátogató, hogy végiglapozta
ezt az újságot.

Nem volt más célunk, mint meg
mutatni városunkat,
nevezetességeinket, kultúránkat,
és bemutatani azokat, akik tőlünk

származtak, akik elvitték a szülőföld

üzenetét szerte az országba, szerte
a világba.

Nem volt más célunk, mint
elmondani, amit múltunkról tudunk,
elmondani jövő terveinket.

Nem volt más célunk, mint felkel
teni az Ön érdeklődését városunk
iránt!

Nem volt más célunk, mint
meghívjuk Önt: legyen avendégünk!

Tudjuk, még sok mindenről írhat
tunk volna, szálló helyeinkről,

vendéglőinkről, gyógyfürdőnkről,

strandunkról, országos hírű kézmüi
parunkról, üzleteinkről! Reméljük
azonban, hogy mindezt standunkon
lévő prospektusokban megtalálhat
ja.

Köszönetet mondanak Önöknek
szerkesztőségünk munka társai, a
kiadó, a kiállítást szervezők

Reméljük, felkeltettük érdek
lődését e nagy múltú alföldi város,
Gyomaendrőd iránt.
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Mindenkinek békés, boldog új esztendőt kívánok!
Tisztelt Olvasák'
December az év egyik legszebb hónap

ja. Ilyenkor összejönnek a családok, bará
tok. A fenyőfa alatt, egy pohár pezsgő mel
lett elbeszélgetnek az emberek, a mínden
napoknál többet figyelünk szeretteinkre.

Az év utolsá napjaiban számot vetlInk
az eltelt hónapokban történtekről. ..

Gyomaendrőd életében, és a magam'
életében is változás állt be az 1997-es esz- •
tendőben. Az Önök szavazataival
lehetőséget kaptam arra, hogy pol
gármesterként Gyomaendrőd lakosságát
szolgáljam. Ezúton is köszönöm Önöknek a
támogatást.

Az elmúlt év is nehezen, sok problémá
val indult. Év végére azonban elmondhat
tuk, hogy a Képviselő-testü letnek si kerü It
olyan irányvonalat szabni, mely reméljük, a
város lakosságának életfeltételei javítását, a város fejlődését

eredményezik. Komoly, felelősségteljes döntéseket kellett
meghozni, és nem ígérhetem, hogya jövőben nem lesz ilyen
döntésekre szükség.

Az 1997-es esztendő legnagyobb eredményének tekin
tem, hogy december 14-én hivatalosan megkezdődött a
Gyomaendrőd - Csárdaszállás települések egészséges
ivóvízellátását biztosító beruházás. Nem kis munka volt
ennek előkészítése. Köszönetet mondok mindenkinek, aki
valamilyen formában közreműködött ebben, segítséget nyúj
tott a támogatások megszerzésében.

Ugyancsak az év mérlegéhez tarlozik az egészségügyi
központ kialakítása. Gyomaendrőd büszke lehet az újonnan
kialakított létesítményre. Végre olyan körülmények között
folynak a szakrendelések, melyek a XX. század végének
megfelelnek.

Mire e sorok Önökhöz kerülnek, átadásra került a Penny
Market üzlet és a hozzá tartozó parkoló, mely azt hivatott
szolgálni, hogy lakosaink helyben jussanak olcsóbb árukhoz,
hogya háztartásokban takarékosabban tudjunk gazdálkodni.
A takarékos gazdálkodásra mind a családnak, mind az önkor
mányzatnak szüksége van.

Persze, ezek mellett több olyan esemény történt az évben,
mely említésre méltó lenne, de ezeket felsorolni e helyen

nem áll módomban.
Voltak kiemeit kulturális és egyéb ren
dezvények, melyekre szerte az országból
érkeztek vendégek. Részt vettünk az
Európa Nap rendezésében.
A számvetés mellett terveket is

. . szövögetünk, célokat határozunk meg,
" melyeket bizva az új esztendőben, abban,

hogy egészségesek leszünk, békében
élhetünk, szeretnénk a jövő év végén, mint
megvalósult dolgokat számba venni.
A Képviselő-testület szeretné, ha sikerülne
a városi ranghoz méltó életfeltételeket biz
tosítani valamennyi gyomaendrődi lakos
részére. Szeretnénk, ha fejlesztésre is tudna
a testület pénzt költeni, nem csak az
intézmények fenntartására.
Meggyőződésünk, hogy az infrastruktúra
fejlesztése nélkül nem lehet új munkahe

lyet teremteni, nem lehet a té5két "ide csábítani". Márpedig a
lakosságszám növelése érdekében olyan munkahely
teremtésben kell gondolkodni, mely a jelenlegi
munkanélküliség jelentős csökkenését eredményezi és
csábító lesz a más vidéken élők idetelepítéséhez is.

Az l 998-as esztendő az ország belpolitikai életében igen
jelentős lesz, hiszen májusban országgyűlési, az ősz

folyamán pedig helyhatósági választások lesznek, illetve nem
született még döntés a földkérdésben kezdeményezett nép
szavazás ügyében. Kérem Önöket, minél többen vegyenek
részt a vál asztásokon, él jenek állampolgári jogu kkal és
szavazatukkal aktív közreműködői legyenek az eredmények
kialakításában. Döntéseiket ne érzelmi alapon hozzák, ne
csak a mú Ithoz, a gyökerekhez való ragaszkodás motiválja,
hanem él jövőért érzett felelősség. és az ésszerűség vezérelje.

Az 1998-as esztendőhöz kívánok Önöknek erőt,

egészséget'
Kívánom, hogy mindannyiuk tervei valóra váljanak.
Ahhoz pedig, hogya Képviselő-testületcélkitűzései meg

valósulhassanak, kérem Gyomaendrőd lakosságának támo
gatását és megértéséti

Mindenkinek békés, boldog új esztendőt kívánoki
Dr. DÁVID IMRE

polgármester
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latával, akkor az útépitési beiizetési
kötelezettségeihez állami támogatást is igénybe
vehet. Ennek a témának ré~zletes ismertetésével,
sőt a szerződéses ajánlat elkészítésével is esarok
írója készséggel áll minden érdeklődőnek a ren
delkezésére, a Damjanich u. 15. sz. alatt, tel. 386
323.

Zárt ülésen tárgyalták meg a város ivóvíz
kivitelezésére érkezett ajánlatokat. Három ajánlat
került érdemben elbírálásra. Öt rendezési elv
alapján pontozták a jelentkezőket Győztes lett a
KÖVI. ÉP Kft, a régiÓban fellelhető referenciája, a
pénzügyi stabilitása, az ajánlati ára, a garancia és
szavatossági vállalása, és nem utolsó sorban a
helyi munkaerő aikalmazási ajánlata alapján.
Elbírálták továbbá a város kózéptávú fejlesztési
koncepciójára érkezert pályázatokat is. Győztes lett
a Délalföldi Regionális Fejl. RT. Nem született dön
tés a Turiniorm Iroda pályázata vonatkozásában.
Tekintve, hogy csak 1 pályamű érkezett, igya dön
tést elnapolták legkésőbb februárig Engedélyezték
R Nagy János külföldi kiküldetési kéreimét. A
Katona József Művelődési Ház és a Gondozási
Központ ez évbeni további pénzbeni támogatási
kéreime nem talált támogatásra

További tájékoztatas és részletes beszámoló a
16. oldalon az Önkormányzat munkájáról c.
sorozatunkban olvasható.

Császárné Gyu ricza Éva

A Gorkij utca nevének megváltoztatását
kezdeményezte a Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség gyomaendrődi szervezete, támogatta az
Endrődiek Baráti Köre, a Honismereti Egyesület. és a
FGKP is. Az érintett utca lakói támogatták és
egyetértésüket írásban is megerősítették. Ezt
követően az utcanév módosítását az önkormányzat
Humánpolitikai, Ügyrendi és Jogi Bizottsága is
támogarta, és ennek megfelelő határozati javaslatot
tett, mely szerint 1998 január Hől a Gorkij utca
megnevezést VASZKÓ MIHÁLY UTCA megnevezésre
változtatják

December lD.-én reggel, amikor is összeült a
Képviselőtestület e témában is döntésre(l) Vaszkó
Mihály helyben élő leánya azzal a kéréssel10rdult az
önkormányzathoz, hogy egy félévvel halasszák el az
utcanév változtatást.(?)Ezt a kérést természetesen el
kellett fogadni.

Gyomaend rőd útépitésének megvalósu lásának
lehetőségéről és a lakás-előtakarékossági pénztáron
keresztül lehetöségröl szóló tájékoztatást a testület
tudomásul vette.

Ennek az a lényege, hogy ha a helyi lakos él a
FundamenIa lakás-előtakarékossági pénztár aján-

J zájárul az önkormányzat
V~/"" t"~"/ .... i... A Természetbaráti Kör,

valamint a helyi iskolák
hogy mir61döntött a KÉPVISELŐ-TESTÜLET használják üdülésre a pihenöházat.

Létrejött a "Hármas Körös 'Kistérségi
Területfejlesztési Társulás 1998. január l.-től kezdi
működésé!, mint részben önálló intézmény. Tagjai:
Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás. A társulás
képviselője: Dr. Dávid Imre polgármester..

Egyelőre a Gyornaszolg Kft-nek kell a lakossá
gi folyékony hulladékot begyűjteni, és a vele kap
csolatos feladatokat ellátni. A Képviselő-testület 2
millió Ft fejlesztési célú pénzeszközt ad át a
Gyomaszolg K1t-nek, a munkák magasabb színvo
nalú elvégzésére.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulaj
donában lévő nagylaposi elhagyott vasúti pályatest
mintegy 9.975 négyzetméter terület eladását java
solja rekultiváció s kötelezettség elvégzése
ellenében A pályázat kiírását a Pénzügyi
Bizottságra bízta A Fő út 172. sz. alatti 140
négyzetméter ingatlanrész pályázat útján megve
hetö lesz.(Medosz székház) Pályázat nélkül került
értékesítésre egy Újkertsoron lévő szántó ingatlan
,amit a jelenlegi bérlője vásárolhatott meg. A
bükkszentkereszti pihenőház gázfűtéséhez 200 ezer

, forinttal 98-ban, bizonyos feltételek mellett hoz-

A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK KARÁCSONY ESTJE

Tevékellységeinket piílcképes áron kínáljuk
<ír Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése
<7rTranszportbeton és betonacél értékesítés. előregyártás. szerelés
<'ir Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyilászárók, lnterspan

bútorok)
<ír Épitöipari anyagkereskedés (fenyö fűrészáru, Interspan bÚlorlap

szigetelölemezek, kartonplasztlemez... )
Q"'Épitőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu,

keretes állvány, útpanel...)
cc- Burkolólap értéskesités (minta után)

medjugoljei zarándoklaton. Októbel' 6-án Aradra kegyeleti kirándulást
szerveztek s koszorút helyeztek el a vértanuk emlékművénél.

Novemberben több mint harmincan részt vettek a Gyulán tartott Apor
Vilmos emlékünnepségen s koszorút helyeztek el Apor Vilmos
oltáránál. Az események sorában kell említeni, hogy ruhanemüt és élei
mer küldtlink a Kárpátaljára a nélkülöző magyaroknak.

Tehát egyes híresztelésekkel szemben a kereszténydemokrácia él és
virul városunkban, fejezte be előadását az elnök.

Majd a tagok gyermekei adtak elö kedves karácsonyi verseket és
gitárszólót, melyet ajelenlevők nagy tetszéssel fogadtak.

Legfiatalabb tagunk Sóczó Géza olvasta fel a karácsonyi evangéli
umot, melyet közös karácsonyi éneklés követett.

Ezután a tagok által készített ínyenc falatok mellett vidám társalgás
következett, s nem maradt el a szokásos tombola játék sem.

Egymásnak boldog karácsonyt, sikerekben gazdag, szerencsés új
esztendöt kívánva fejeződött be az ünnepség.

V~HÁNtSZEDLÁKILDIKÓ

l.8l 5500 Gyomaendrőd,

OIpaI1elep út 3.

~T/F: 661386-614, 386-226

t. December 13-án este tartották a helyi
:t\,~; kereszrénydemokraták hagyományos karácsony
ny, estéjükeL melyen a tagság és családtagjaik.
F:~L valamint a meghívott vendégek igen szép számmal
$'i.'; vettek I'észr
: ~}~ vaszk6 . András elnök, év végi visszatekintő
>t~ beszédében elemezte a szervezet munkáját, megál

lapította, hogy voltak negatív és pozitiv elemek
munkájukban. Megrázkódtatás volt a KDNP sza
kadása, de cz helyi szervezet életét csak annyiban
érintette, hogy a tagság egyöntetű akaratából tár
sadalmi szervezetté alakultak, mint köztudott,
megalakították a Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség helyi szervezetét. Tehát a keresztény
demokrata szellem tovább él és tagjai dolgoznak.
Az elnök azt is elmondotta, hogy sok esemény
gazdagította a tagságot, így az RMDSZ
meghívására részt vettek a nagyváradi VARAD
INUM napok megnyitóján, több mim negyven tag
gal, majd Csíksol111y6n képviselték néhányan a
szervaetet, de tagok közül többen részt vetlek a



1998. január VÁROSONI< 3

* HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK *

INTERNET HIRADO
Bejegyzések a Honlapunkon lévő vendégkönyvbe

http://www.szikszi.hu/isk/gellertJ

Az elmúlt számban írtuk: "Terveink közölt szerepel. hogy hamarosan létre
hozunk az Interneten egy archívumot, ahonnan az érdeklődőka,. Városunk" régeb
bi példányait letölthetik. (igény merült fel)" Mára már elkészült az első néhány
hónap archiválása. az Inrerneten lévő" Városunk" rartalomjegyzékéból indítható.

Megalakult o Gyomaendrődi

Csofornamü lórsulot dec. 15.·én.
Elnöke: Rou Józsel, oz intézö
bizollság tagjai még: Pelyva Imre
és Voszkó Béla. Az Ellenörző

bizollság elnöke: Tímár Imre, tagjai
Ceglédi Gyuláné, és Császárné
Gyuricza Éva

Köszönjük a szerkesztőségünk

nek küldön nagyszámú kará
csonyi és újévi jókívánságokal
Szerkesztsőségünk minden
tagja áldásos új évet kíván az
Olvas6knak.

igényes munkájáhozt Rendkívül igényes
eza honlap. Nagy szolgálat szeretett váro
sunknak. Áldon Karácsonyt és békés
boldog új évet kívánok!

Gyuricza Irma közgazdász

1997.12-09.15:33:00.
Igen nagy örömömre szolgált, hogy

megtalálhanam aHonlapot. Gyönyörü
lett, csakúgy, mint az iskola. Szeretnék
minden ide tátogatónak áldott Karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánni. Köszönettel, szeretettel:

Kollár János, Debrecen.

1997.12-07.12:24:00.
Az elmúlt Karácsony óta minden

hónapban a legnagyobb örömeink,
amikor a Városunk Havilap megjelenik.
Mi az első oldaltól az utolsóig elolvassuk.
Az oldaJak látogatása lecsökkenti a távol
ságot köztünk és a szülöföld közön.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Istenáldott, Boldog Új évet kívánunk..

Szabó Zoltán Elek USA.

KÖSZÖNET NYILVÁNíTÁS
Nem tudjuk mindenkihez személy szerint elküldeni

köszönetünket, ezért ez úton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik novemberi felhívásunkra eljuttatták
hozzánk 1998 évi előfizetéseket. illetve támogatá
sukat.

Az önök adományai megerősítenek bennünket
abban, hogy j6 úton járunk.

További befizetéseket Endrődön két helyen a
Damjanich u. 15-ben és a D6zsa György u. 31-ben,
valamint változatlanul az Endrőd és Vidéke Takarék
Szövetkezet 53200015c10001617 Városunk
Szerkesztősége számlájára köszönettel fogadunk.

SZERKESzr6sÉG

AKÖZÖSSÉGI HÁZ JANUÁRI PROGRAMJA

Kedves Olvasóink!

Többek kérésére,
KÖNYVALAKBAN,
REPREZENTATív
KÖTÉSBEN,
ARANYOZÁSSAL
MEGJELENTET
TÜK Városunk
1997. évi. IV. évfo
Iyamát. Korlátozott
számban beszerez
hetők szerkesztő

ségünkben.

14-én 17 órakor Cúkorbetegek Klubja
24-én 12 órakor Borálság SE Közgyülése és vonorája
31-én 17 árokor AMagányosok Klubja szervezésében pót-

szilveszter

FEBRUÁRI ELŐZETES: 14-én SZENT IMRE PLÉBÁNIA EGYHÁZI
KÉPVISELŐ-TESTÜLET vacsorája.

A gyomai születésű Kruchió Endre és
felesége, akik 1967 óta Svédországban élnek,
dec. 29-én a Mirh6háti Szociális
Gondozóháznak ajándékoztak tolószékeket,
járókereteket, és reumatikus fájdalamkat eny
hítö stimulátort.

Name: Sztanyik Bence
Website: Sok-sok minden érdekes... :)
Referred by: Egyéb
From: Budapest
Time: 1997-12-2718:01:00
Comments: Szervusz László I Öröm-

mel látom ezeknek a lapoknak a
fejlodését, nagyon szép, hosszú és kitartó
munkátok eredménye. Nekem ez nagyon
jó, mert innen Budapestről is könnyedén
értesülök arról a városról. ahonnan szár
mazom. Nagyapám, Sztanyik Bálint
László a városban született, de én már
sajnos nem. Sok sikert a további
munkához, nagyon tetszik... Üdvözjenei:

Sztanyik Bence
netdevil@freemail.c3.hu

hnp://w 3.dataneLhu/-bandi/ on IRC:
Netdevil #apukam

Time: 1997-12-23 07:37~OO

Comments: Kedves Laci Atya!
.Remélem, végre sikerül á0unatnom az
üzenetemet. Az elozoek ugyanis (lem
mentek át. Gratulálok áldozatos és

Dr. GIRIQ KATALIN
2120 DUNAKESZI, Vajda János u. l.

FIGYELEM!
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

helyi szervezete január hónapban nem tart taggyűlést.

Találkozunk február 2-án hétfön!

OLVASOl LEVE::"

Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,
HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT

KIEGÉszíTŐ.

Olvasóink tapasztalhatjók, hagy mostanában ritkón adunk
közre olvasói leveleket. Ennek az a magyarázata, hagy
nem akarunk az öndicséret fényében tetszelegni, bór nem

tagadjuk, jól esik asak kedves dicsérő levél. Most mégis kivételt teszünk, meri
elsősorban nem nekünk, bár részben rólunk szól, tovóbbá annak torla/ma, -úgy
érezzük· közügy. Svégül/gazgatá asszany felhatalmazoff bennünket alevél te/
jes szövegének közzététe/ére. íme alevél:

MINDENT EGY HELYEN
A PI KTOR BOLTBAN!
Gyomaendrőd, Fő út 204.
(telefon: 66-386-611.)

'1isz1eil Igazgató Asszony!
Mindig nagy érdeklődéssel olvasom oVórosunkbon oSzent Gellért Katolikus

Általános Iskoláról szóló híreket.
Különösen megragadta ofigyelmemet legutóbb Császárné Gyuricza Évo tol

lábál származó cikk, mely oz iskola 1997/98-os új tanévének leglényegesebb
kérdéseivel - oz Önök nevelési elveivel és otanítás választékával -Ioglolkozik.

Véleményem oz, hogya szeretet és ~ szigor elengedhetetlen oz iskola
nevelésében, bárcsak minden iskolára ez jellemző lenne. Nagyon egyet tudok
érteni azzoI is, hogy Önök keresz1ény erkölcsi ismeretekre, hozoszeretetre, o
munko és oz ember megbecsülésére, ohelyes közösségi magatartás ismereteire
nevelik o gyerekeket! Ennek ellenére úgy látom, hogy egy nagyon lényeges
ismeret, mely annyira fontos rohanó vilógunkban, lalán elkerülte afigyelmüket,
de legalább is ocikk nem ulai rá.

A környezetvédelem - lermészetvédelem problémakörre gondolok ill.
Taposz1oljuk, hogy milyen vészesen fogy természeti környezelünk nopjoinkbon,
és o feltehetően, csak o fogyasztásra koncentráló polgártársaink mennyire sem
mibe veszik ezt onagyon fontos kérdést. Az Önök által képviselt nevelési politi
ka központba állítio ohelyes közösségi magatartás elemeit, omiböl nem marad
hat ki ez sem.

Hála Istennek, hogy ilyen gazdag természeti örökségünk von ill o ~örös

portján, melyet nem régen már állami szinten is elismertek és védenek. Eppen
ezért kellenének helyben is olyan emberek, akik ezt értékelik és megbecsülik.

Az ovéleményem, hogy erre keresve sem lehetne jobb közösségettolál~i,

mint oz Ön iskolójánok onövendékei, illetve oz ügy felkorolásáf illetően, oz On
nevelőtársai. Ez1 oz ügyet igazán csak szívvel és lélekkel lehet szolgálni, ezért
ojánlom otémokör felvételét oz elkövetkezendő tanévben tonfervükbe.

Áldozotos munkáiukhoz erőt, egészséget kívánok, és azt, hogy sok
örömünk legyen ogyerekek által elért sikerekben.

lsten áldását kérve Önökre, maradok őszinte tilZteleltel:
Dunakeszi. 1997. november 18.
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Dr. KOVÁCS PÉTER, A
SZEGÉNYEK ORVOSA
Fél évszázada, hogyaGyomavégi Temetőben pihen Dr.

Kovács Péter, a legendás hírű endrődi orvos.
A Kováts családról a Magyar Nemesi Családok VI.

kötetében a 102-186 lapokon találhatók feljegyzések.
(Bihari, debreceni Kaáli nemzetsége nyert az 1600-as évek
első felében címeres levelet. Volt aki Kovách, más Kováts, a
többség Kovács formát használta.) A váradi Kovácsok 1649
ben nyer~ek nemességet, aki közül került valószínű

Endrődre 1767 körül a generáció alapítója. Viszont van
Szuhakálóra irt levél is az endrődi elöljáróságtól 1751-ből,

melyben kovácsokat hívtak Endrődre.

A temetőben nehezen olvashatóan kihámozható Kovács
M, István 1838-1880 és felesége Ugrin Borbála neve a kőke

reszten, akik a nagyszerű "szegények orvosának" voltak
szülei. A gyermekáldásban bővelkedő szülők 8 gyermeke
közül ötödik volt Péter. (Dániel, István, Frigyes, Libor, Péter,

Viktória, Mária, Eszter) Kovács M. István a kiegyezés t
követő gazdasági fellendülés lehetőségével élve, örökölt
gazdaságát, korszerű árutermelőgazdasággá fejlesztette, A
hazarnot újabb földek vásárlására és 5 fia taníttatására
fordította .. Birtokai jelentősen növekedtek Endrődön,

Gyomán, Dévaványán. Így került az endrődi bírói székbe,
a Gazdakör vezetője, a Régészeti Egyesület tagja lett. A fiú
gyermekek taníttatása modem gondolkodásra vallott. Péter
a középiskolát Szarvason, Nagyváradon, Szolnokon,
Lőcsén végezte. Kitűnő érettségi után a budapesti egyete
men orvosi diplomát szerzett. Ezek az évek kifejlesztették
csodálatos képességét. .

Az apa 1880-ban bekövetkezett halála után a többi fiú a
gazdasághoz tért vissza. Péter sikerei még külföldi képzés
lehetőségével is kecsegtették, melyet kiemelkedő klinikai
gyakorlattal valósíthatott volna meg. Ö azonban 1896-ban
Endrődre jött vissza praktizálni. Egykori szállásadójának
lányát, a régi nemesi család sarját, Török Saroltát vette
feleségül. Kovács Péter községi orvos a
Társadalombiztosító orvosa, a Stefánía Egyesület vezető

orvosa lett. Fiatalon tagja a Vármegyei Törvényhatósá81
Bizottságnak, Endrőd község képviselő- testületének. Az
Ivánfenéki ÁrmentesítőTársulat alelnöke, ugyancsak alel
nöke a Vármegyei Orvosszövetségnek és tiszteletbeli járási
orvos.

Áldozatos munkájával, az első világháború idején dúló
spanyol járványban szenvedők, a sebesültek kezelésében
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Legendák keringtek si
keres gyógyító munkájáról. A környező községekből, sőt

távolabbi helyekről is sokan keresték fel súlyos nyava
lyájukkal. A szegényeknek gyakran ingyen adott orvossá
got. Sebészet, szülészet terén végzett munkájáról valóságos
legendák keltek életre.

A román megszálláskor kirabolták. A tanácsköztársaság
idején menekülésre kényszerítették.

A harmincas években Gyomára költözött, ahol az
ugyancsak endrődiszületésű dr. Bartha Gusztávval sikere
sen gyógyítottak.

Fáradhatatlanul dolgozott. Nyugdíjazása után is sokan
választották gyógyítójukul.

A másOdik világháború folyamán, az orosz seregek
közeled tére, egyedül maradt a községben. Tímár doktor úr
katonai szolgálaton volt, Weisz Aladár doktorurat szár
mazása miatt vitték el. Pedig a szokásos őszi betegségeken
kívül elég sok robbanásos sérülés is gyarapította teendőit.

Szerencsére Alapi Andor gyógyszerészben ügyes és hoz
záértő segítőtársra talált.

A sok munka szívét súlyosan megviselte. Mégis, még
betegen is, mindennapos látvány volt a "kojecán" segíteni
igyekvő öreg doktor bácsi.

Fájdalmát gyarapította, hogy egyetlen lányuk Bácsi
Elekné, Kovács Sárának leánya ( a doktor úr kedves unoká
ja) autó baleset áldozata lett.

Emlékét őrző márvány obeliszken három név olvasható:
Szendrői Kovách Sarolta 1852 - 1927
Dr, Kovács Péter 1867 - 1947
Török Sarolta 1876 - 1948
Csodálatos élete, áldozatos, fáradtságot nem ismerő

munkája, önzetlenül is gyógyítani kész embersége szol
gáljon például minden földijének.

MÁRTON GÁBOR

Tím<Ír Miíté

új kenyer ize lepergő könny sója,
ör'öm-kacagás, lelki f<,íba-kő, .. ·
IstCll iildion' Te légy végső iÍlmunk.
,; ivadékainkba szebb Jövő l

Szü/őföld: Bölcső, majd koporsól
Sarkcsillag a négy égtáj felőli

Anyanyelved billyogként jelöli
Tc vagy il téli hó ,; a lilvaszi zöld,
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JANUÁRI MISEREND

Endrőd

Január l. csütörtök: Újév: délelőtt IQ-kor, és este 5-kor.
Vsámapokon: reggel 8-kor, és este 5-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnája: január 12-én, és 25-én, vasár
nap fél 12-kor.

Öregszőlő Szt. Imre: január 4-én. 2 óra, Nagylapos: január 18
án, 2 óra

Hunya
Január l. csütörtök: Újév: reggel 8-kor.
Vasámapokon: délelőtt I O-kor.
Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 5-kor,

valamint elsőpéntekenként is, este 5-kor. A szombat esti
mise előesti mise, igy érvényes vasárnapra.

Gyoma
A plébános úr egészségi állapota miatt vasárnapokon Il-kor.

JANUÁR HÓNAP ÜNNEPEI
Január l.csütörtök: Szüz Mária, Isten Anyja. (ÚJÉV) .
Január 4. vasárnap: VÍZKERESZT
Január ll. vasárnap Urunk megkeresztelkedése
Január 17.szombat: Szent Antal apát
Január 21. szerda: Szent Ágnes szüz, vértanú
Január 22. csütörtök: Szent Vince diakónus, vértanú
Január 24. szombat: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyház

tanító
Január 26. hétfő: Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök
Január 28. szerda: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyház

tanító
Január 31. szombat: Bosco Szent János

Január l8-án, vasárnap kezdődik az ökumenikus imanyo/cad,
és tarl a következő vasárnapig.

A gyomaiak ünnepe
December 20-án, délelőtt la

órakor ünnepi szentmise volt a gyomai
katolikus templomban. Történt ez
azért, mert egy gyönyörű szobor került
elhelyezésre a templomkertben.

A szobrot a Gyulán élő Legeza
család adományozta a templomnak,
mely ezideig a gyomai katolikus
temetőben volt, a családi síremléken.
Sajnos, ma nincsenek biztonságban
temetői síremlékeink sem, ezért úgy
gondolta a Legeza család, hogy el
hunyt szeretteik sírjáról a Jézus Szíve
márványszobrot a gyomai Jézus Szíve
templomnak adományozza.

Karácsony előtt az emberek az
ünnepi nagybevásárlássill, és egyéb
készülődésekkel vannak elfoglalva, a
kis templomban mégis összegyűltek

erre az alkalomra Gyomáról, és

Endrődről is.
Az ünnepi szentmisét Réthy István

szarvasi apátplébános a Legeza család
elhunyt tagjaiért ajánlotta fel, együtt
misézett vele Mag Lajos helyi
plébános, Petrovszki György kon
dorosi, és Iványi László endrődi

plébános. Részt vett még Gyenes
Csaba diakónus, aki diakánusi szol
gálatot lát el Gyomán, így segít be a
plébános úr lelkipásztori munkájába,
valamint Biacsi Dávid teológus, a
veszprémi egyetemről.

Bauer Csaba endrődi káplán a
gyónókat várta.

A szentmise végén a jelen levők

kivonultak a frissen felállított
szoborhoz, amit a szarvasi apát úr
megáldott.

Az ünnepség után a jelenlévő

híveket a gyoma i hívek egyszerű

agapéva I megvendégelték.
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Az ablak
teszi
a házat

Tóth Józsefcsikós (1976)

- felért aköltészettel.
Csak az iskolás törlénelem tagollejezelekre és zár

le mereven egy korszakol, az élet hosszú átfedéseket
teremt. A mostani Balmazújváros IS tele van
értékekkel. a regényalakok leszármazottai éppúgy
szeretni való emberek. Ha azt látjuk, hogy zaklatott
korunkban elbizonytalanodnak: segl1enünk kell, meg
kell erősítenünk őket önismeretükben. Veres Péter is
ezt tenné."

És tedd Te iSi Tedd továbbra, amit megtehetszl
Gazdagilsad kultúránkat műveiddel, képeiddel, hogy
egyre fényesebben ragyogjon múltunk, utat mutatva a
jelenben, s ígéretét felvázolva ajövőnek.

Császár Ferenc

~~

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 81 j l

81j1.Tel/Fax: 66/386-328

"A HORTOBÁGY
MELLYÉKE"

(Veres Péter
szülőföldjén)

múltat kutatta. Az Új Tükör 1987. 16. számában így vall
Ilia Mihály a művészről: "A népi épllészet.
agrártörténet. népi halászat kérdéseivel foglalkozó sza
kemberek közül sokan tudják, hogya magyar néprajz
tudománynak van valakije, aki a régen létező, de csak
illusztrációnak használt eszközt, a fényképet aszaktu
dományok egyenrangú alkotórészérvé tette."

És mielőtt képeiből bemutatnánk néhányat (amen
nyit újságunk terjedelme lehetővé tesz), olvassuk el, s
őrizzük meg szívünkben azokat a gondolatokat,
melyeket Kunkovács László kiállllási meghívójára
jegyzett: "A fénykép fénnyel írt valóságlenyomat. Ha
megőrizzük arégi fotókat. az előző generációt tiszteljük
meg. Fényképezni csak jelen időben lehet, amúlt és a
jövő között a fogalmi gondolkodás csaponghat
szabadon. A festő is megteheti ezt, de fantáziaképet
hoz létre. A fényképezés korlátjának tűnik az egyide
jűség, pedig ez az erőssége, ettől dokumentum, ezért
hiszünk neki.

Nem csupán emlékezni akartam, amikor az 1970
es évektől vissza-visszajártam aHortobágy mellé, ahol
Veres Péter regényeinek szereplői éltek.
Balmazújváros mai valósága érdekel, műlajom erre
kötelez. Azt a Gyepsort, azt a kondást, azt a napszá
most már nem találhattam meg, de aKadarcs utcában
olyan pásztorra bukkantam, aki - ha apusztáról beszélt

Lakás: Telephely:

Dobi I. l/l 5502 GYOMAENDROO Fő út H.
Tt!.: 0666285301 Tcl.: 0666/386-578

06-30/436-781

Pásztorkunyhó a pentezugi legelőn (1983)

Kecskés István balmazCljvárosi pamsztembcr (1980)

Ezzel a címmel nyílt meg KUNKOVÁCS LÁSZLO
Balogh Rudolf-dÍJas fotóművész kiállítása november
28-án, amely 1998. február 28-ig lesz nyitva a Petőfi

Múzeumban Budapesten V. Károlyi Mihály u.16-ban.
Kérjük olvasóinkat, főleg a budapesti és környék

belieket, látogassanak el e nagyszerű kiállílásra, mely
a magyar nép, a magyar paraszt életének lassan
elmúló, de soha el nem felejthető életét mutatja be. Az
endrődi születési fotóművésznek nem ez az első népi
ihletésű kiállítása, idetartoznak: Élő agrártörténet.
Tiszai barangolások, Ősépítmények, Hagyományos
halászat, Boldog, szeretett falum, Pásztoremberek, sőt

még idesorolható a Kunok Magyarországon címmel
megjelentek, amelyekben mind-mind az ősi magyar
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Gyermekrajzokkal díszített kedves
kis meghívó csalogatott az iskolába.
Bár negyedórával a kezdés előtt

érkeztem, már zsúfolásig telt a mint
egy 300 fős hallgatósággal az aula.

Pontosan négy órakor megjelentek
az ünnepély előtt Laci atya és Csaba
atya. Ezúttal Csaba atya köszöntötte a
vendégeket és a gyerekeket. Pór szó
val megemlékezett az Úr születéséről,

a Karácsony misztériumáról, majd a
Miatyánk elimádkozása után megnyi
totta az ünnepséget.

Egy "angyalka" meggyújtotta a
negyedik ádventi gyertyát, s kezdetét
vette a karácsonyváró ünnepség.

A "műsor" elragadó, bájos,
megkönnyeztető volt. Az evangélium
kelt életre, arab lakosokkal, pász
torokkal, napkeleti bölcsekkel,
Heródes császárral, angyalokkol,
Józseffel és Máriával, és a kisdeddel,
a jászolban pihenő kis Jézuskával, és
hogy el ne feleitsem írnokkal, aki a
városba érkezőket vette számba.

Mondanom sem kellene, hogy a
műsor végén hatalmas taps kísérte az
osztályokba vonuló tanulókat és
tanárnőiket.

Páran még maradtunk, kicsit
beszélgetve, s volt alkalmam
megkérdezni Kiss Pálnét, az iskola
igazgatóját:

- Kérem, mondjon újságunknak
néhány szót, hogyan készültek fei erre
o szép estére?

- Iskolánkban az elmúlt három év
alatt hagyománnyá vált, hogy decem
berben, ádvent idején, az osztályok
ban és az aulában ádventi koszorúk
állnak, melyekben a gyertyát meghitt,
bensőséges keretek között gyúiliák
meg a gyerekek. A téli szünet előtti

utolsó tanítási nap is rendhagyó
Ügyes kis kezek ajándékokat, kará
csonyfadíszeket készíTenek. A konyha
felől o frissen sült sütemények illata
száll. Karácsonyi dalok halk zenéie
hallatszik az osztályokból. a
várakozás, készülődés izgalma

érződik. A nap fénypontja ez a
délutáni előadás. Hetek óta kitartó
szorgalommal készültek a gyerekek
erre az eseményre. Sok-sok gyakorlás
eredménye az, hogya versek, dalok,
o betlehemes játék szép legyen, és
maradandó élményt nyújtson a
vendégeknek. Ebben az évben, amint
lá/hatta, a biblióból ielenítettünk meg
részleteket Az egyes képeket, oz idén
alakult kis kamorakórusunk szívhez
szóló, tiszta éneke kötötte össze.

Úgy érezzük, ebben az évben is
sikerült a jelenlévők szívéhez közel
hozni a karácsony, o várakozós
hangulatát, a kis Jézus születését.

És mit mondhatna még a krónikás,
e sorok írója? Örömmel tudósítottam,
s köszönöm, hogy itt lehettem.
Kívánok a gyermekeknek,
nevelőiknek, az iskola minden dolgo
zójának jó pihenést a szünetben,
boldog, szerencsés Úi évet.

CSASZÁR FERENC
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Új könyvtárigazgató a Városi Könyvtár élén
Beszélgetés Hajdú Lászlóval

- A Városunk c. újság olvasóinak
nevében gratulálok a kinevezéshez.
Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak.

- 51 éves vagyok, három gyermekem
van. A végzettségemet tekintve magyar
nyelv és irodalom szakos tanár vagyok,
de elvégeztem a népművelői előadói

szakot IS a Kass uth Lajos
Tudományegyetemen, és népművelés

könyvtár szakot a Tanárképző Főiskolán.

- Mióta él itt?
- 16 éve vagyok kapcsolatban

Gyomaendrőddel, Békéscsabáról jöt
tem ide. Itt vertem gyökeret, itt lakom a
Kolmann-telepen, már tíz esztendeje.

- Munkahelyei ?

- Nem sorolom fel munkahelyeimet,
tizenegynéhány volt már, kelettől-nyu

gatig. De az ipari szakiskolában már
régóta dolgozom: az idén kezdtem meg
a tizenhatodik tanévet A könyvtári állá
som mellett is tanítok havi 50 órában az
iskolában, így a színjátszástól nem sza
kadok el.

És most megpályázta a
könyvtárigazgatói állást. Mi motiválta
ebben?

- Sokan mondták már nekem. hogya
véremben van a pályázás. Tényleg, sok
szor pályáztam már, de csak olyan
munkahelyekre, amelyek az emberrel
vannak kapcsolatban. Mert az én
végzettségem és egész mentalitásom
is az ember körül forog: nevelés,
oktatás, művelődés. Ebbe az is belefér,
hogy megpályáztama sportcsarnok
vezetői állást. Megpályáztam az ipari
iskola igazgatói állást is, de R. Nagy
Jánossal szemben 5-6 szavazattal
lemaradtam. Azóta már R. Nagy János
kartársam a Kner Nyomdában dolgozik.
A Gyomaendrődi Híradó szerkesztői

állását is megpályáztam, meg is
nyertem, igyekeztem befolyás nélkül
szerkeszteni a város lapJát. De aztán jöt
tek olyan képviselők, akik cenzúrát akar
tak. Nem szeretem a sablonokat, ezért
vannak, akik "csodabogár"-nak tartanak.
Nem kedvelik szókimondásomat.

- Konkrétan a könyvtárvezetői áffást
miért pályázta meg?

- Mert szeretem a könyveket.
Nekem egy szép és tartalmában is
értékes könyv olyan, mint egy szép nő 
felizgat. De kihívás is volt nekem ez az
állás: vajon itt hogyan állom meg a
helyemet? Sokan bíztattak a barátaim
közül is. úgyhogy bele mertem vágni A

kultúra ügye rengeteget csúszott lefelé
az utóbbi időben, ennek megállításában
szeretnék szerepet játszani.

- Tervei?
- Ami jó volt a könyvtárban, azt foly-

tatjuk De új dolgok is lesznek. Azt
akarom, hogy ne csak lássák az
emberek, hogy .itt könyvek vannak a
polcokon, és hogy itt tudósfélék válo
gatnak. Helyet akarunk adni mindenféle
civil szerveződésnek, szeretnénk, ha itt
lenne második otthonuk

- Milyen civilszerveződésekre gon
dol?

- Szeretném 1998. január 22-én, a
Kultúra Napján megalakItani a gyoma
endrődi kulturális szervezetet. Össze
fognánk azokat a kis csoportokat, akik
bármilyen öntevékeny formában létezni
akarnak. Itt képzőművészektőlkezdve a
csigagyűjtőkig mindenkit várok. A vál
lalkozók Házával is kapcsolatba kell
kerülni, hogy támogassák ezeket a kul
turális szervezeteket. Volna egy havonta
megjelenő lapja IS ezeknek a
szeNezeteknek, tele várost érintő infor
mációkkai

- Az Internetbe is bekapcsolódná
nak?

- Igen, ezzel tudjuk a lakosságot
tájékoztatni a legjobban. A helyi önkor
mányzat pályázott a civilbarát önkor
mányzat témájú pályázaton Ebben
közreműködik a művelődési központ is,
a városi könyvtár is, és a közösségi ház
is.

- Az iskolákkal is jó kapcsolatban ke/!
lenni.

- Az iskolai könyvtárosokat össze
akarom hívni, hogy egyeztessúk a folyói
rat rendelést. Azt is szeretném, ha
legalább a város könyvtárai között
megvolna a könyvtárközi kölcsönzés. Az
Interneten keresztül kapcsolatban
lehetünk egymással, és szeretném, ha a
könyvtar lenne az informaciós bázis.

- Nyilván lesznek rendezvények is.
- Őszi gyomaendrődi könyvnapokat

akarok csinálni. Itt szüreti mulatságtól
kezdve minden lesz úgy, hogy néhány
napig a könyv lenne a főszereplő az
életünkben. Az Ünnepi Könyvhétre is
valami olyat akarok, amitől az tényleg
ünnep lesz. Szeretném meghívni
Schwajda Györgyöt, a szolnoki színház
igazgatóját. Olvasótábort is akarok
szerveznI. A kárpátaljai gyerekek rend
szeresen járnak a Bethlen Gábor

Szakközépiskolába, azoknak lesz tábor
Bükkszentkereszten. 'A téma az Ábel
trilógia lesz.

- Maga szép eredményeket ért el a
színjátszás terén is. Ezt a munkát is foly
tatja?

- Igen. A tanítványaimmal - ők a
Komédiás kör - szeretnék kéthavonta
pódium műsorral bemutatkozni a
könyvtárban, ezen belül új könyveket
akarunk bemutatni. Át akarom hozni az
iskolából a színházszervezést is. Nekem
a színházakkal jó kapcsolatom van, a
színházszervezés ezután a könyvtár
égisze alatt menne.

- Nem mintha az eddigieket kevesefI
ném, de megkérdezem: van esetleg
még más terve is?

- Hogyne. Ide kellene csábítani a
munkanélküliek átképzését A fiatalok
nak is adni kellene szórakozási
lehetőséget. Nincs egy jó kávézóhely
Jó lenne itt egy kávézó is. A fénymá
solást is be fogjuk indítani. Szeretnék
egy nyári lugast az udvarban, hogy ha jó
az idő, ott lehetne olvasgatni.

- Szétvá/t a gyomai és az endrődi

könyvtár. Milyen munkakapcsolatot ter
vez a jövőben?

- Csakis segíteni akarjuk egymás
munkáját. Ezzel ők is többek lesznek, és
mi is.

- Mi a véleménye arról, hogya volt
ENCf-be kerülne esetleg a könyvtár?

- A döntéseket végre kell hajtani Én
el tudok képzelni egy olyan intézményt,
ahol együtt a művelődés, a könyvtár, a
képtár, de még a turista iroda is. Én a
Turinformot is ide hoznám a könyvtárba
Manapság luxus egy külön Turinform,
amikor egy információgazdag könyvtár
is képes lenne erre a feladatra.

- Pénz honnan lenne a tervekhez?
- Pályázunk, mindent megpályázunk.

És fel akarom használni a meglévő

kapcsolataimat is. Én nagyon nyitott
vagyok mindenkivel. sok barátom van.
Nem arról van szó, hogy mindenki
szeret, ilyen nincs. Az egyébként csak
jó. ha az embernek vannak ellenfelei,
akkor tud harcolni, és az megedzi az
embert. Sokszor ítélnek felszínesen az
emberek, könnyen kimondják, hogy ki
milyen, hogy Hajdú is milyen. Majd elvá
lik ...

- Sok sikert, minden jót Nektek,
gyomai könyvtárosok !

HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER



1998. január

Az
önkormányzat

hírei

VfÍROSOtll(

II hunyai krónika I]
ISKOLAI
HÍREK

9

Nagy munkálatok folytak november-december hónap
ban a Kossuth és Dózsa György utcában.

Most készülnek ugyanis azok a beruházások, amelyek
elkészítésére az Önkormányzat pályázati pénzt nyert. A
Kossuth utca útalapja már el is készült 1997. december 10
én volt a műszaki átadás. A belvízvezető csatorna első

ütemének készítése még folyamatban van. Versenyt futottak
a munkások az idővel, hiszen december 31-ig be kellett
fejezni a munkákat. A december eleji időjárás, az enyhe tél
nagyon kedvezett a munkálatoknak.

A megkezdett beruházásokat idén folytatni szeretnénk,
ugyanis a kövesút ra is akkor kerülne rá az aszfalt réteg, és a
csatornázást is szükséges elkészíteni a település többi
veszélyeztetett részén is. Többek között erről is döntött a
Képviselő-testület november végi ülésén, amikor úgy
határozott, hogy a Gyomaendrődi kistérségi társulással
együtt pályázatot nyújt be a Közmunkatanácshoz
közhasznú munkások foglalkoztatására.

Ugyanezen az ülésen fogadta el a Testület 1997-es I-III.
negyedévi költségvetési beszámolót és az 1998 évi költ
ségvetési koncepciól is, mely mintegy 10 millió forinlos
hiánnyal készült el. Ennek a hiánynak a részbeni ellen
tételezésére az Önkormányzatnak mindenképpen indulnia
kell újból az Önhibáján Kívül Hátrányos Helyzetű

települések pályázatán, mely sajnos, már évről-évre vissza
térő hagyomány.

Hagyomány azonban az is, hogy karácsony táján a
Képviselő-testület egy kis ajándék csomaggal kedveskedik a
falu legidősebb és legfiatalabb lakóinak. Az ajándékon túl
menően a 3-18 éves korúak (óvódások és tanulók) még egy
egyszeri 2000 forintos átmeneti segélyben is részesü Itek.

Ennél valószínűleg népszerűtlenebb döntése a testület
nek, hogy január l-től ismét bevezeti a helyi iparűzési adót,
egyidejűleg eltörli a vállalkozók kommunális adóját.
Szintén ettől az időponttól kezdve 3000 forintra emelkedik
a magánszemélyek kommunális adója, viszont a szemét
szállítás költségeit a jövőben az Önkormányzat magára vál
lalja.

Összegezve az 1997-es évet, nem volt könnyű a
fizetőlépességet megtartani, sől még egy kis fejlesztést is
végrehajtani. Az 1998-as költségvetést ismerve ez a jövő

évben sem lesz másként.
SOCZÓNÉ FARKAS/NSZK/ /Lo/KÓ

I~éretes fábbefi készítést
mérsékeft fefárraf rJá((alunk. II

35-tőf 42-es méretilj.
SEVRO MODELL BT.

Fő út 57. (Voft Napkefeti rJendéljfő hefLJén)
Telefon: 06-66-386-800

Az elmúlt hónapok ismét mozgalmasan teltek iskolánkban. Miután
novemberben elkészítettük a helyi tantervet, a Békés Megyei.
Kisiskolák Alapitvány szervezésében a kistelepülések igazgatói láto
gattak el hozzánk. Vendégünk volt az Alapítvány elncke Köböl András
és a Békés Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója Kincses László is. A
találkozón kicserélték a programkészítés során szerzett tapasztalatokat.
Iskolánk igazgatója Petényi Szilárdné elmondta, hogy Hunyán olyan
iskolát szeretnénk, amely erős általános képzést ad, szilárd alapot biz
tositva a továbbtanuláshoz. Külön öröm volt szálTlUnkra, hogy Kincses
László személyében olyan szakember látogatott el hozzánk, aki lelkes
támogatója a jól működŐ kisiskoláknak, és nem támogatja azok
összevonását.

Novemberben 4 tanulónk (Gellai Ildikó, Csercnyecz Anita, Vaszkó
Imre. Rajnavölgyi Botond. felkészítő tanáraik Sipos Vajda Edit, Sipos
Vajda István) részt vett a Zrínyi Ilona matematika- versenyeJődöntőin,

és mint mindig, most is kitünöen szerepeltek. Valamennyien bejutottak
a megyei döntőbe. Swrkoljunk együtt nekik'

December a gyerekek számára talán legkedvesebb hónap, hiszen
meghitt családi események, ünnepek ideje, éppen ezért tele vannak
várakozással, izgalommal. Hatodikán, mint minden évben hozzánk is
ellátogatott a Mikulás és kiosztotta a szülői munkaközösség által
összeállított értékes csomagokat. A csillogó szemeket, az örömteli
várakozást látva, meggyőződheltünk arról, hogy a videók és
számitógépek világában igenis szükség van az ilyen pillanatokra. Ezen
a napon kedves hagyományként a testvérosztályok is megajándékozták
egymást. Verset mondanak, együtt énekelgetnek és átadják a saját
maguk által készitett ajándékokat.

December 13-án nagyszabású Luca-napi vigasságot rendeztek a
hetedikes "fóboszorkák", osztályfőnökük Tímár Lászlóné és a szülök
segítségével. A tombolán több mint 200 nyereményt sorsoltak ki. Ez
úton köszönjük mindenkinek, aki segítséget nyújtott a rendezéshez.

Három éve már. hogy az év utolsó tanítási napján közös ünnepi
uzsonnim vesz részt az iskola minden tanulója és pedagógusa. A
gyertyafényes, teritett asztalokról a diákönkormányzat és a szülöi
munkaközösség gondoskodott. A meghitt hangulatban karácsonyi
énekek szóltak, csillagszórók szikraztak, a szeretet fénye ragyogott a
szemekben.

A művelődési házban, és a templomban került sor a hagyományos
betlehemí műsorunkra. Erre a falu ünnepére mindig lelkesen készülnek
a diákok és az őket felkészítő Vaszkóné Hunya Mónika.

Mindezek után következett a megérdemelt pihenés, melyet ki-ki
szerettei körében tölthetett el.

Az iskola diákjai és pedagógusai nevében békés.. boldog Új
Esztendőt kivánunk minden kedves Olvasónknak!

Timár Bé/áne

Iskolások karácsonyi játéka '96.
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Beszélgetés Ladányi Gábornéval, a
Rózsallegyi Kálmán Általános Iskola igaz
gatójával az 1997. november 24-én az
iskolában rendezett NAT-nap (Nemzeti
Alaptanterv) kapcsán.

- Mi volt ennek a rmdezvénynek n lényege?
- A minisztérium szervezte pedagógusoknak

és az önkormányzatnak, hogy módot adjon a
NAT·al kapcsolatos még tisztázatlan kérdések
[·eJvetésére. Hiszen 1998 őszén az új NAT
bevezetése kötelező lesz minden iskolában.

- Miért éppen ebben nz iskolában tnrLOlln n
fórumO! n minisZférium?

- Olyan iskolát választottak ki, amelyek már
elkészültek a pedagógiai programmal, és ezt az
igazgató tudta ismertetni a hallgatókkal. A mi
programunk már elkészü.lt, erről tudott a mi
nisztérium.

- Soknn vollok n relldezvényen?
- Nagy örömünkre vagy kétszáz pedagógus

jött el hozzánk. Megyei szintG volt a rendezvény,
voltak itt Bucsáról, Nagyszénásról,
Ecsegfalváró!, Körösladányból, Gyomáról,
Hunyáról és még sok helyről.

- Vall ennek nz iskoltírUlk irányít6 fe!nd(lin is
a NAT kapcsán?

- Nem vagyunk irányítók, de már csináltunk
más továbbképzések.::t és program készítő

tréningekeL Jönnek hozzánk tanácsokért, és mi
szívesen elmondjuk a saját tapasztalatainkaL Ezt
a mostani rendezvényt is sokan megköszönték.

- Annyit hallunk beszélni erről a szegény
NAT-r61, persze főleg cl hibáir61, hogy egy békés
polgrír el se tudja képzelni. mi is a baj vele.
Megmondanád az oh'nsóinknak röviden?

- Sok pedagógus szerint az a fontos. hogya
tanulóknak minél nagyobb, szélesebb körű tény
ismerete. lexikális tudása legyen. A NAT ezzel
szemben a képességfejlesztésre helyezi a hang
súlyt. A minimális ismeretanyagon túl, a
képességfejlesztés előírt követelményeit az
iskolák a saját maguk által kiválasztott
tananyagok közverítésével is kialakíthatják. Erről

szólnak a helyi tantervek. A képességfejlesztés
közös követelményei azonban minden iskola
számára egyformán kötelező érvényűek. [lyenek
pl.: a kommunikációs képesség. az ismeret
szcrzési képesség stb.

- Nem okoz hátrányt amennyisegi
tudásanyag hiányos. vagyelférő volta nz egyete
mi felvételnél ?

- Ezen a továbbképzésen elmondta a mi
nisztérium képviselője azt is, hogy egyre több

VflROSOtt1<

egyetem törli el a felvételit. sok diákot felvesznek
majd. Az egy másik kérdés, hogy akit felvesznek,
bírja-e majd a tanulást, tehát aki beiratkozik,
tényleg elvégzi-e az egyetemet? Ezért fontos.
hogy megtanujjon és szeressen tanulni a gyerek.
Csak az marad bent. aki tud tanulni. De nemcsak
az egyetemen fontos ez. Egy-egy szak mán belül
is igen hamar elévülnek az ismeretek, jó szakem
ber is csak az marad, aki állandóan műveli magát.

- Melyik nehezebb n pedagógusnak.' lexikális
lLIdóSI adni a gyereknek, vagy a wnul6st meglllní
tani?

- Az utóbbi. de nemcsak a pedagógusnak. a
tanulónak is. A tanuló hozzá van szokva, hogy ad
neki a tanár egy könyvet. itt van, ebbőL tanulj. De
ugyanarról a témáról többfélét leírtak, a többféle
véleményből a gyereknek kell kialakítani a
sajátját, ez sokkal nehezebb, mint egy könyv
témaanyagát megtanulni. De ha ennek meg
tanítjuk a rechnikáját, nagyobb szellemi teljesít
ményre tesszük képessé tanulóinkat.

- Tehót minden iskolának !nngtínak kell
elkészítenie a sajót programját?

- Igen, ez is új dolog. Eddig lejött a központi
utLlsítás, és lehetett keresni a kifogásokat. és el
lehetett hárítani a felelősséger: ezt itt nem lehet
megcsinálni. Most ilyen nincs. Sem a minisztéri
um. sem az iskol~vezelé<; nem ad programot,
mindenhol a tanlestülctnek kdl azt elkészíteni.

Kemény munka, nálunk mást'él év óIa szinte he
tente tartjuk a megbeszéléseket, egyeztetéseket.
Kezdetben csak 10-15 kolléga volt az, aki azon
nal fogékony volt az új kezdeményezésre. Majd
rövidesen az egész tantestület meJlénk állt. együt[
dolgoztunk, az új program kialakításában min
denkinek része van.

- Így mindenki a mngóénnk is érzi nZ!.
- És felelősnek is érzi magát, hiszen ő találta

ki. Erre az iskolára, ezekre a gyerekekre.
- Mi n lényege ennek a mlllestiilel álml

kész(teu progrmruwk.?
- Azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy minden

gyermek, aki a mi iskolánkból kikerül, ren
delkezzen szilárd, megbízható, eszközszinteo
használható alapkészségekkd, s meglanuljon ta
nulni. A tanulás tanítása minden tantárgyunk tan
tervében kiemeIt feladatként szerepel. Fontos
számunkra. hogy a tanulást ne kudarccal járó
teherként, hanem sikeres tevékenységként éljék
meg tanítványaink. Hogy kialakulhasson bennük
az önművelés igénye. Hogy tudjanak önállóan
ismereteket szerezni, akármi lesz is a foglalkozá
suk, akármilyen információhordozóhoz jutnak
hozzá: legyen 8z könyv, számítógép. Internet. Az
erre való képességet adjuk ml útravalóul a
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gyerekeknek.
- Úgy !Udom, a tanárok, éJ maga az ignz.gat6

is élen jár awnulósban.
- Ez nem is lehet másképp. Én amióta igaz

gató vagyok, egyfolytában tanulok. elvégezlern a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán a tantervfej
lcsztő szakot. Most a Kossuth Lajos
Tudományegyetemen végzem a pedagógia sza
kot. ennek az utolsó éve: oktatásvezetés. Dc a
kartársaim is mind tanuinak. Az önművelésre
való szoktatás csak úgy sikerülhet a gyerekek nél,
ha a tanár is műveli magát. Most éppen a Tanulás
tanítása elnevezésű kurzuson vesz részt az egész
tantestület.

- Van riÍ pénz?
- Eddig nem volt, csak saját erő. Az idei

tanévben az állam a továbbképzések költségének
80%-át fedezi. De mindenkinek fontos, hogy
nemcsak jól, de kiválóan tanítson. mert vannak
más iskolák is, vannak más pedagógusok is.

- Nekem nngyon tetszeit a lIIosrani ren·
dezvényen, hogy minden pedagógus a IrUlgtíénak
éreZle a rendezvényt, ígyekezell bizrosímni anJlak
sikerét.

- Teljes joggal érezhette a magáénak minden
kartársam ezt a rendezvényt. A tantestület hoz
záállása rendkívül pozitív volt. szívesen
csinálták Mindenki érezte, hogy ez egy
értelmiségi alkotó munka volt. A prog
rarnkészítésben is az volt a legszebb, hogy össze
hozta a tantestületel. Mindig a közös munka
hozza össze az embereket. Nehéz volt, de nagyon
sok örömünk is volt ebben az időszakban.És még
csak az elején vagyunk.

HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÜZLETHÁZA

ÁRUAJÁNLATA:
(Endrődi u. I. Háztartási Bolt)

Tel: 386-637, vagy 06-20-254-663

Garancia! Minőség!

Kedvező ár!

Gel~~i eip/f
GYOMAENDRŐD,Fő út 140/2

Tel.: 06-66-283-359

Étolaj kimért: 182 Ft/I. (l literes 207.-)
Liszt: 57 Ft/kg.

Alma: 50,-60,-70,-80 Ft/kg
Hagyma: 70 Ft/kg
GUM[CSIZMA

L Oszt. árengedménnyel'
Hipó 20 Ft/1. (Edényt hozni kell!)

HÉTÍZÜ KISÜSTI, HUNYAI FÖZÉSÜ
VEGYESPÁLINKA 650 FtI!
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ADAMIK ALADÁRNÉ, élt 71 evet, lakott
Kölcsey u.27-ben, ab hosszas betegség után
hunyt el. December 12-én Gyomán temették
el. Gyászolják: férje, gyermeke és 2 unokája.

ERDŐS FERENCNÉ, élt 82 évet.lakott a
Hunyadi u. 16-ban, aki hosszas betegség
után távozott al- élők sorából. November 28

I án helyezték öröknyugalomba. Gyászolja: 4
gyermeke és 10 unokája.

Mikor a Borli1ság feljutott az NB "'·bo, ki~~e reményte
lenül nézlern oz IFIK holnapja elé. Nem oz edzö, Pelyva
Mikló~ képe~ségeiben ketelkedlem, ni~z Ö a Borál~ág
indulá~o óta fényesen bizonyílott a megyei bajnokságak
során. Hanem arra gondoltam, nagy nagyon nenéz le~z

sokkol népesebb lelepülé~ek fiatalságával - akik közül
leglöbbnek több év loposzlolala; is előnyt jelentenek .
nelyfállni.

Kellemesen családtam a "gyerekek"-ben. Atabella min
den ~zónál ékesebben többet mond. A normadik hely

VfÍROSUtfl<

HANYECZ MIHÁLY Budapesten lakott,
élt 80 évet és december 12-én távozott az
élöl( sorából. Temetése a budapesti Fiumei
úti sírkertben volt december 19-én.
Gyászolják: felesége, gyermekei, menyei,
unokái, endrődi barátai, szerkesztőségünk

minden tagja, és az Endrődiek Baráti Köre.
HÉGELY LAJOS, aki aMirhOháti u.l. sz.

alatt lakott, december 3-án temették el
Gyomán hozzátartozók nélkül.

HORGOS LÁSZLÓ, élt 91 évet., lakott
Damjanich u.2S-ben, aki hosszú szenvedés
után halt meg. December 12-én temették
Endrődön. Gyászolják: felesége, gyermeke,
unokája, 2 dédunokája, valamint rokonai és
barátai.

HUNYA LÁSZLÓ. élt 79 évet, lakott
Sugár út 12-ben, aki hosszas betegség után
visszaadta lelkét teremtŐjének. December S
én temették el Endrődön. Gyászolják:
felesége. gyermeke, testvérei, barátai.

LUKÁCS LAJOS, élt 67 évet, aki tragikus
hirtelenséggel távozott tőlünIc November
2S-án helyezték öröknyugalomba Endrődön.

Gyászolják: felesége, 2 gyermeke, 4 unokája
és számtalan rokona, barátja.

MÉSZÁROS JÁNos, élt 69 évet, lakott
Balassy u. 21-ben, aki hosszas betegség
j(övetkeztében hunyt el és december 12-én
temették el Gyomán. Gyászolják: felesége, 3
gyermeke, 5 unokája, valamint rokonai, bará
tai.

SZABÓ IMRE, élt 88 évet, lakott a
Mirhóháti u.6. sz.-ban, aki hosszas betegség
után visszaadta lelkét teremtőjének. decem
ber 5-én helyezték örök nyugalomba
Gyomán. Gyászolják: 3 gyermeke, 6 unokája.
5 dédunokája, rokonai és barátai.

MÉLTÓK A NAGYOKHOZ
tiszteletet poranCiol, föieg, na végignézzük, kikel ulasHolfak
maguk mögé l Nogy~zerű do/ag, hagy messze a legkeve~ebb

gólt szedték ö~sze. fehót stabil a védelemi Igaz, a rúgolI
gólok árnyékosabbak, ilt kell elörelépni l

Még egy aggály: az ifikből "kiöregedő" fiatalok zömmel
zsákutcába kerülnek. Nona egészen jó képességük falytatóst
kívónno. Tolón érdemes lenne többeket kipróbálni, legolóbb a
billos mérközéseken - cserével, na rövid időre is - a nagyok

soraiban.
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SZABÓ JÓZSEF. élt 79 évet, aki a
szeretet otthonban hunyt el. November 29
én helyezték örök nyugalomba. Gyászolják:
2 gyermeke, 6 unokája.

SZILÁGYI GYULÁNÉ, élt 53 évet, lakott
a Madách u. 3-ban, aki hosszas betegség
után hunyt el. December 12-én Gyomán
temették eL Gyászolja: Férje, gyermeke,
unokája és 2 dédunokája.

TÓTH lÁSZLÓ, élt 70 évet, lakott a Fő út
147-ben, aki hosszas betegség után'hunyt el.
November 28-án Gyomán temették.
Gyászolják: felesége, 2 gyermekek, 3 unoká
ja, 6 dédunokája. valamint rokonai és bará
tai.

Özv. TÓTH MIHÁLYNÉ, élt 70 évet, aki
tragikus hirtelenséggel halt meg Szarvason.
November 27-én helyezték örök nyugalom
ba Endrődön. Gyászolja: 3 gyermeke és 16
unokája.

TiMÁR SÁNDOR, élt 73 évet, aki a
tarhosi zeneiskolának és a békési szak
középiskolának tanára volt, a POFOSZ helyi
vezetője. November 28-án temették
Békésen. Gyászolja: felesége Liziczai Jolán 2
gyermeke, unokái, valamint endrődi barátai.

UHRlN ANDRÁS, élt 82 évet, lakott a
Babits u. lO-ben. aki hosszas betegség utáni
hunyt el. Gyászolják: felesége. 2 gyermeke,
4 unokája, valamint rokonai és barátai,
november 26-án temették Endrődön.

WOLF MÁRTON, élt 76 évet, aki
hosszas betegség után hunyt el. November
17-én temették Gyomán. Gyászolják:
felesége 2 gyermeke, 3 unokája, rokonai és
barátai.

Békesség haló poraikou, fogadja be
őket az Úr az ő országába. Az örök vilá
gosság ragyogjon felettük.

Gratulálunk az edzőnek, és segítő társainak, gratulálunk
a csapatnak!

Reméljük, hogya remek Gaáll~rván "törpéi" követik majd
a serdülök kuzdelmei során okét nagyobb "res.lvér" tett~ít.

MARTON GAHOR

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA NB III.1FJ.
l. Békés 15 II 4 O 58 14 37
2. Békéscsaba Jamina 15 9 4 2 37 10 31
3. Gyomaendröd Barótság 15 9 3 3 18 6 30
4. Hádmezövá~árnely 15 9 2 4 46 24 29
5. Mezöberény 15 8 4 3 40 21 28
6. Mélykúl 15 8 3 4 47 27 27
7. Gyula 15 8 3 4 35 20 27
8. Szegedi VSE 15 8 2 5 31 18 26
9. Szorva~ 15 6 2 7 33 33 20

10. Kunszentmárton 15 5 2 8 19 27 17
ll. Kerekegyhóza 15 5 l 9 26 41 16
12. Makó 15 4 2 9 19 31 14
13. Kisúi~zállás 15 4 2 9 24 37 14
14. Örkény 15 4 1 10 19 54 13
15. Tótkomlós 15 2 3 10 21 44 9
16. Dömsöd 15 l O14 15 81 3



. lefektetni őt, ki csókolja
(;')n.J . .J. ~zemére az éjszakai álmot?V JláJ"ULCV~~ Es egyáltalán, hol fog itt
====================== aludni?
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- Tudod-e hova me-
gyünk ma délután?
Kérdezte nagyapó
titokzatos arccal.

- Tudom hát! - hangzott
az önérzetes felelet - füvet szedni a
nyulacskáknak.

- Nem találtad el. - Nevetett
nagyapó, - a nyulacskáknak ma be
kell érniük sárgarépával vacsorára,
mert mi meglátogatjuk Furulyás Pista
bácsit.

- Azt, aki a bárányokat őrzi a fürge
kis patak partján? Jaj de jó! - örven
dezett Jóska. S mikor ebéd után útra
kerekedtek, madarat lehetett volna
fogatni vele. akkora volt az öröme.
Amikor odaértek a virágos rétre,
bégető birkák tépték, ha nem is
arany, de a friss üde zöld füvet s
göndör fehér pici bárányok ugrándoz
tak körülöttük.

- Jaj, de aranyosak' - kiáltotta
Jóska, és még köszönni is elfelejtett,
úgy rácsodálkozott a játékos kis
jószágokra. Nem is lehetett elcsa/o
gatni közü/ük semmiféle ígérettel késő

délutánig, s mitagadás, bizony sírásra
görbült a szája, amikor eljött a haza
térés ideje.

- Miért nem veszünk egyet? 
nézett könnyes szemmel nagyapóra 
Nekem még sohasem volt igazi

FAKOPÁNCS

Sűrű erdő közepében
Ali egy vén tölgy réges-régen.
Kérge alatt pici ház van,
Hernyó lakik bent a házban.
Ide fut, meg oda fut.
Jól bezárja a kaput.

Zárhatja azt akár hattal,
Akár hatvanhat lakattal'
Őrizheti bent a csöndet,
Bizony, máris vendég csönget.
Nem is csönget. kopogtat.
Na, ott aztán kopoghat'

Hernyó néne kiszól zordan:
- Nem tudom, a kulcsom hol van'
Várd meg, amig megtalálom!
Ha nem várod, azt se bánom.
- Nem is várom, kipi-kopp'
Leverem a lakatot.

{gy felel a vendég ott kint.
Kemény csőre odakoppint,
Ahol kongva szól a kéreg.
Nosza, szorul bent a féreg!
Mert a vendég senki más,
Tarka tollú fakopáncs.

vfÍltOSOttl(

Jóska, a kis bojtár

bárányom, pedig nagyon szeretnék.
- Nem eladók ezek . kisember,

mosolyg'ott a. bajusza alatt "csöndesen
Pista bácsi. s_ Mert nem akármilyen
bárányok ám, amiket én őrzök.

Csodálatos mesebeli jószágok!
Igazlátók l Mindig megérzik, ha valaki
nem az igazságot mondja. Magad is
tudhatod, hogya mesében az Ilyen
csudabárányokat sem pénzért
vesztegetik. Meg kell azt szolgálni
igaz emberséggel.

Jóska elkerekült szemmel hallgatta,
aztán hirtelen megkérdezte:

- Pista bácsi mivel szolgálta meg?
- Nohát én azzal, hogy őrzőjük

vagyok, etetem, gondozom őket, no
meg furulyálgatok nekik

- Hát én mivel szolgálhatnék egy
kicsi bárányért? - rebbent kíváncsian
Jóska fényes szeme.

- Csakis avval, ha beállsz hozzám
kisbojtárnak.

- Beálloki - mondta határozottan
Jóska, és már ki is húzta apró öklét
nagyapó fészekpuha tenyeréből.

- No lám l - csóválta meg a fejét
nagyapó édesanyádat nem is
sajnálnád? Ki lesz az ő fiacskája, ha
te elszegődsz bojtárnak?

- Nem tart az soká nagyapó I Hadd
legyek kisbojtár, édes nagyapókám!
Ugye megengeded?

- Én meg, csak aztán magad meg
ne bánjad, - nevetett nagyapó, és
búcsúzóul barackot nyomott unokája
fejére. Aztán parolázott Pista bácsival,
és tempósan megindult a falu felé.

- No kisember, mi meg lássunk
dologhoz' - szortyogtalta meg pipáját
furulyás Pista bácsi- - Ha már bojtár
lettél, ne pusztítsd ingyen a kenyeret.
Megállod te a helyed, kinézem
belőled.

- Hiszen állta is Jóska olyan ala
posan, hogy el se mozdult arról a
helyről, ahol nagyapó hagyta. Csak
nézett, nézett a távolodó kedves alak
után, és nyelte keservesen a torkán
felgyülemlő bánatgombócokat.
Megbánta már nagyon, hogy bojtár
nak szegődött. De hogyan vallja be
Pista bácsinak, hogy bárány ide,
bárány oda, mégis csak legjobb
odabújni édesanya ölébe. Ki fogja itt
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Pista bácsi rá-rápislantott a
szeme sarkából , elmosolyodott és így
szólt:

- Nehéz a szolgálat. ugye kicsi
efTlber? No de legény vagy te már,
aKinek mindene van l Csak nem itatod
az' egereket holmi pityergéssel?

- Nem, igazán nem, - szipogott
bánatosan Jóska. és hirtelen. mint a
tavaszi zápor, keserves zokogásra
fakadt. - Nekem már nem IS kell
bárányl Inkább haza szeretnék
menni' Nagyapó' Várj meg! - kiálto
zott kétségbeesetten, és pillantást
sem vetve a bégető barikák felé,
futásnak eredt. Nagyapó már messze
járt, talán nem is a fülével, hanem a
szívével hallotta meg a panaszos
hangokat, és szapora léptekkel
megindult visszafelé.

- No csak nem sírsz? - kérdezte
nagyapó, amikor összetalálkoztak. 
Te, te kis bojtár. Hát már nem
szeretnél fehér bárányt?

- Nagyon szeretnék, suttogta szé
gyenkezve Jóska - de hazamenni
még sokkal, sokkal jobban.

Odahaza úgy simult édesanyja
ölébe, mintha valami nagy, nagy
veszedelemtől szabadult volna meg.

És amikor feljött a vacsoracsillag,
olyan örömmel feküdt fehér, kis ágyá
ba, mint még soha. Álmodott is olyan
szépet, hogyannál már csak az
ébredés volt szebb. Mert reggel,
amikor kinyitotta a szemét, első pil
lantása egy fehér báránykára esett.
Ott ácsorgott bégetve a szoba
közepén, és göndör nyakán piros
szalagon aranyos csengő ragyogott.

- Furulyás Pista bácsi hozta neked
haJnal ba. - Mosolygott édesanya felé
Je. - Azt üzeni, hogy derék gyerek
légy, s mindig igazat szólj, mert e2
igazmondó bárány, és ha netán fül
lentenél, tüstént megrázza majd az
aranyos csengőt.

Jóska boldogan ugrott ki az ágy
ból, és csaptak a báránnyal olyan
hancúrozást, hogy még a nap is
kacagta őket odafönn az égen.
Hanem időbe tellett az, amíg a
bárány kedvéért leszokolt a kis fül
lentésekről. De ha már megtette, állta
is emberül.

A verset és a mesét irta
IVANYI MARIA
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páncéljával is. Van-e fészke, hol, van-e ellensége, mennyi, ki
tudja. És szép. Fehér láng a tél szürkéjében. Nem festeni való,
hanem tanulni.

Öreg barátom, te örök suhanc. minek a takaró, hiszen f~l a
gátra úgyis egyedül mész, leplezetlenüL
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IMPLüNIRÉN

TÍMÁR MÁTÉ

Adja a Jóísten,
síkerüljön minden,
amit tenni készülsz,
váljon is valóra,
sikeredjen jóra,
ha álomba révülsz...
Hazaszálló lelkem
zenél a szívemben;
Minden honi-társam
áldja meg az Isten'

Minden jót és szépet,
amit a reményed
a szívedbe dobbant,
adja a Jóisten
valósággá légyen
Újév napján nyomban.
Jólét a családban,
béke a Hazában,
és a Nagyvilágban,
boldogság honoljon
a Körös partján is
Minden-egyes házban...

Minden szomszéd-feled,
mint a testvéredet
érezd magad mellett,
s szórj belé a szélbe,
koromsötét éjbe
elitéleted,
ami elmezsgyézne
bárki-fia-mástól,
a felebaráttól,
nem lesz addig béke,
sose érünk révbe,
míg a másság gátoL

ÚJÉV - KÖSZÖNTŐ '98!
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KÖRÖS-KÉRLELŐ

l.,
(részlet a Nagyváradi Tollrajzok c. kö,tetbó1)

Jégtakaróba bújt öreg barátom. te öl'ök siheder. csak nem
dideregsz? Látom én. hiába is játszod a láthatatlant. mikor
feléd csap a sirály, mintha megborzonganáL Tapintatlan, igaz,
ez a fehér vándor. Cikázása merő haszoncéL Szárnya lebbenése
nem csak páráidat kergeti, hanem akár ahalaidat terelné.
Velük s nem veled jött ő találkozóra, messzi tanyájáról mindig
folyómedrek útvonalán, éhséget hordozva, meg találna benne
munkáló ösztönt is, hogy minden folyót elérjen, miilden folyó
fölött végigszántsa a téli derengést. Te sem maradtál ki. Nem
jó ez elégtételnek? Láthatnád, ha jégtakaródból kipillantanál:
fényképeznek. Rajzolnak. Néznek. Lehet, a különös idegen
miatt, mert ugye, a vándor az mindig becsben van. Mint a
tömegkommunikációval még be nem hálózott világ becsben tar
totta alantosokat, igriceket, akik messze fóldró1 hozták az
események hírét. Hátha épp ilyesmit közöl a sirály a fűzfákkal,

miközben te morcosan tovább koslatsz a bokrok lábánáL
Ilyen sirályos napokon, mikor keresni kell téged, olyan

nyugtalanítóan puszta a part. Egy sugallatnyi jégkorszak. A
fekete sálas öregember dermedt ujjakkal kaparász az ablakon,
bereteszeli, bepárnázza, elkülönül a kinti hidegtó1. A háztető

megmerevedik, mert nem látja magát a tükörben. A parton
ottfelejtett virágváza elrepedni készül riadaImában. A kávéház
magnózenéje hörgő hangokat hallat és megtorpan a híd
lábánál. A piros sapkás lány megáll a lépcsőn, félúton, vissza
hívja a kutyát is, pedig az már nekillamodott az alsó sétányon.
Ez nem téma. állapítja meg a festő, még hogy Firenze meg az
Amo partja ... Ez egy szürke folt. A bámészkodó gyerek egyike
felemeli az elejtett ecsetet. A sárga falú épület, ahonnan forró
fürdó'k illúziója árad, rámered sarki épület szomszédjára: ez
mindig ilyen fakó, ilyen holdbéli? BáránygaJlérba fúrt nyakú
fiúk tapossák a havat, egykedvűen, még gesztikulálni sem
mernek, nehogy hóembert rajzoljon a kezük. Merev hósapkával
a fején a családi körbe vágyik a szobor, bajuszával
belegöndörödni a megszokott otthonosságba, lámpafénybe,
baráti szavakba.

Nem látod ó1:et. Nem látod milyen másmilyenek, mint
megszokhattad. Nem látod. Mintha egyfolytában makacs kér
lelhetetlenséggel a sirály akaratos kopogtatása eló1 iramodnál.
Öreg barátom, te örök suhanc, hát olyan nehéz ezt megérteni,
sebes létedre gyorsan felfogni, hogy mínuszos hőfokon nem
lehet a parton ábrándokba merülni, áprilisi capricciót
fuvolázni, és kacagásokkal elhessenteni a halászó sirályt? De
ha kikukkantanál a takaród alól, észrevehetnéd, hogy közös
barátaink a ftízfák, feléd lengetik szomorú csupaszságukban is
megrögzött sárga kendőit a jól ismert örömnek. Január van,
rideg, parttalan hűvösségekostromolják meder-útját vizeknek,
lépéseknek, gyökereknek. Január van, mindig újra kezdett
próbája más évszakbeli megszokásoknak. Most nem lubicko
lunk, sütkérezünk, nem eregetünk papírcsónakot. Gallérba
takarjuk az arcunk és óvjuk a tenyerüllk kézfogásnyi melegét.
Másmilyenek vagyunk, de el nem fordulunk. Láthatod, itt a
kőkorlát helyén járunk, nem a házfalak óvásában, a fagyott
hóban naponta mennyi látogatód talpa helyettesíti a néV]e
gyeL A sirályra vagyunk kíváncsiak? És ha rá is? Mint villanó
kardpenge, csatázik a madár, életéért. A fagyban is. Folyók jég-
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Decemberi számunkban, hely hiány miatt.,
csupán egy mondattal ura]tunk arra, hogy a
rendőrség 3 nagyhorderej6 ügyben zárra le a
nyomozati szakaszt, elegendő bizonyítéko t
gyűjrve ahhoz. hogy vádeme1ési indítvánnyal
átadhassa az ügyészségnek. Ezek az alábbiak
voltak: augusztus 20-án történt "Téboly" klub
előtti csopOrtOS rablás. a külterületi borotvaké
ses videomagnó rablás. és a " Farmerház"-i
betörés. melynél az okozott kár közel 3 millió
forintra becsülhető. Ennek 5 gyanúsítottja van.
akiknek számláját 4 műszaki boltba való
betörés is terheli. Jelenleg előzetes letartóz
tatásban várják a bírósági eljárást. Mindhárom
ügyben a vádak megalapozottak.

December hónapban is tönént néhány
közlekedési baleset. szerencsére könnyű

sérüléssel. 2 esetben kerékpárlopás történt.
egyikben a tolvaj és a kerékpár is meglett.
Loptak ryúkot. kacsát, sőt 4 birkát is, feltörtek
néhány víkend házat. ezek közül az egyikból a
Sóczó-zugban 200.000 forinmyi műszaki tár
gyat loptak. és még a falon lévő páraelszívÓt is
lcszerelték.

Néhány nagyobb érdeklődésre számottartó
bCíneset:

Nov.IS-án egy magán házból jelentettek
betörést, de semmi nem [(fm el. Késöbb álkulcs
csal behatolva már "lába kelt" egy kulcsmá
sojónak, egy üveg italnak. némi készpénznek. s
3 betétkönyvnek. melyekben összesen több
mint 30.000 Ft. volt. elhelyezve. Felmerült a
gyanú. hogy az elkövető a háztulajdonos volt
férje, s ez k~t nappal késóbb megerősítéstnyert.
amikor az endrődi Postahivatalból bejelentés
érkezett. hogy a gyanúsított az ellopott
betétkönyvek egyikét megpróbálta kiváltani. A
rendőrök a helyszínen fogták el a volt férjet és
e!öállították. Lakásán. házkuratás során az
említett tárgyak hiánytalanul előkerültek,

kivéve az üveg ital. mely addigra elfogyott. a
gyanúsított beismerő vallomást tett.

23-ra virradóra betörés történt hengerzáras
módszerrel a Fő úti ügyvédi irodában, ahonnan
egy üveg pezsgőt, S karórákat tulajdonítottak el.
Ugyanaznap, az előzőtó1 nem messze. egy
másik irodából programozható elektromos
irógépet és egy telefonkészüléket vittek el,
szintén hengerzár töréssel. A kábellopás is foly
tatódik, 25-én éjjel 122 m. földkábelt loptak el,
az ügy érdekessége. <hogy ez már le voll fek-
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tetve. be volt temetve, tehát csak valamilyen
erőgép. vagy teherautó segítségéve! húzhatták
ki a földb61. Az okozott kár értéke 230.000. Ft.
de a kábel visszahelyezésének munkálatai
ennek többszörösére is rúghatnak. 27-én a
Muokaügyi központból videomagnót loptak el.
29-én orvvadászt fogtak el a csejti vadásztár
saság tagjai. aki nem mindennapi fegyverrel,
egy hangtompítós távcsöves kispuskával
"vadászgatott. " December l-re virradóra újabb
kábellopás történt. ezútral 2 km. hosszan a
gáton a Zsófia-majomál. 2.-án éjjel hajnali
háromkor automata riasztó bejelzett a
"Farmerház"-ból. A helyszínre siető rendőrök

észlelték, hogy hátulról. az iskola felől tetóoon
tással kíséreltek meg behatolást. Az iskola
hátsó épületének tetején az elkövetőt is sikerült
elfogni. aki egy csavargó. körÖZÖtt személy,
szeghalmi lakos. Ugyanezen az éjszakán az
ÁFÉSZ irodaházat is feltörték. nem minden
napi vandál munkát végezve szinte minden
zárva lévő ajtót. irodabútoft. szekrény,
feltörtek, csupán a két páncélszekrénnyel nem
bírtak. A helyszínt pezsgövel. pálinkával 10
csolták fel s kb. 3 kg. kávét szórtak szét meg
nehezítve a nyomrögzítésL December 3-án
éjszaka a volt Dywa Kft-nél próbálkoztak, de a
riasztó megfutamította óKet. 4.-én a Bútoripari
Szövetkezet irodaházába hatoltak be
hengerzánöréssel. de il riasztó itt is
menekülésre kényszerítette a rolvajokat, ám az
éjjeliőrnek sikerült a távozók gépkocsijának
rendszámát leolvas;"lj. s ennek alapján
Mezóoerényben sikerült az egyik békéscsabai
gyanúsítotra[ elfogni. Szintén nem mindennapi
bűncselekmény: ÖregszőlóDen egy építés alatt
álló házbólleszerelték a gázkazánt és a radiá
torokat. IS-én két nyitott gépjármúDó1 történt
lopás. Egyikből 97.000 Ft. készpénzt és szám
latömböket loptak el. a másikból iratokat. Két
gépjárművet pedig feltörtek, egy az Okt. 6-i
Lakótejepen parkoló kamion l. s a Hősök útján
egy személygépkocsit. l6-án a Volán Bisztróba
törtek be, az okozott kár mintegy 100.000 FL

Úgy tűnik. hogy az utóbbi hónapokban
történt b(fnesetek nagyobb részét a
rendőrségnek sikerült felderíteni. Gratulálunk,
további sikeres bűnüldözést, boldog új évet
kíván szerkesztőségünk a rend őreinek.

MARS/NÉ GIR/eZ ERZSÉBET

1998. január

ARÓZSAHEGYI KÁLMÁN
.t\LTALÁNOS ISKOLA HíREI

December 6.-án a Salgótarjánban megrendezett
ének-zene tagozatos általános iskolák Kodály Zoltán
Bicínium Énekverseny zsürije bronz lokozattal díjazta
az iskola tanulóit.

December 8-án a Városi Sportcsarnokban az
általános iskolák I. és II. csoportjai számára rendeztek
játékos sportvetélkedőt A velélkedő 10 nagyon
érdekes versenyszámból állt Minden versenyszámban
az iskola tanulói győztek.

OVI SULI
Péntek délután közel 100 jövendő elsőosztályos

veHe birtokba az iskola jól felszereit tornatermét
Mindenki kedvére tornázhatott A kedves délután
hangulatos befejezéseként 2 tanl1ó bácsi gitározott az
óvodásoknak. akik - ahogy tudtak - segítettek énekefni.

AKÉZMŰVES SZAKKÖR
A karácsony közeledtével Szonda István tanár úr

vezetésével papírból karácsonyfa díszeket. gyapjúból
angyaikákat készítettek.

Karácsonyi hangulat az iskolában
Adecember hónap akarácsonyi készülödés ideje. A

feldíszített tantermek, az adventi koszorúk az osztályok
ban, egymás megajándékozása, az osztálybulik, a
feldíszített fenyőfa mind-mind ezt bizonyítja. December
19-én az egész iskola együH ünnepelt.

Aspeciális tagozat tanulói is ünnepeltek
Kedves kis ünnepséggel bocsátotta a karácsonyi

szünetre tanulóit a speciális tagozat nevelő-testülete.

Megható jelenetekkel, szép versmondással, ünnepi
népi-játékok bemutatásával, az alkalomhoz illö
énekekkel szórakoztallák a jelenlévöket. Külön színlolt
volt Sipos Terézia 7. c. oszt. tanuló által elmondott
örökszép vers: Móra Ferenc "A didergö királya". Terike
már megyei, söl országos versenyeken is szerzett di
csöségel az iskolájának Burai Ervin a mesemondás
mesterének bizonyult.

Köszönet illeti a tagozat nevelö-teslületének fárad
ságos munkáját.

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
, Szabadság tér 2.

Telefon: 66/386-891
66/386-251

A TURUL CIPŐBOLT
új helyen: Gyomaendrőd,

Fő u. 204.
(a Gyógyszertár mellett)

Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

"ÉPFE" - vállalkozó
közüleu-, vállalkoz6i-, magánrendeló1<.nek

teljes körű építőipari, szakipari és festő munkákat,

azok tervezését. szervezését,

lebonyolítását anyagbeszerzéssel vállalja.
ELLEN6RlZHET6 REFERENCIÁRKAL RENDELKEZÜNK
BARKAfA részlegünk igényes rendelőinek egyedi. művészi

. kivj[elű faszobrász. fafaragó munkáka( készít.
Minta(erem, iroda: Gyomaendl·őd.Blaha L. u. 12/1.

Vezető: Barta László
Tel: 0~60-481-041. (0~6~285-659) Fax: 06-6~386-896.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUST!
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"... megmarad egy diadalmas
erdélyi igazság: ez a föld egymás
mellett... megtartja örökös tarka
virágzásban a népeket, akik rajta
és érette munkálkodnak."

Kós Károly
1925.

A Nagyváradon megje
lenő Bihari Napló-ban
olvastuk:

December 13.-án, szombaton délelőtt kezdődött

Kolozsváron az RMDSZ két "házának" a Szövetségi Képviselők
Tanácsának és a Szövetségi egyeztető Tanács együttes ülése,
melynek egyetlen napirendi pontja volt: a koalíciós
együttműködés kérdéseinek megvitatása. A döntés éjfél előtt

született meg, lényege: AZ RMDSZ CSAK AKKOR ~RAD

KORMÁNYON, HA KOALíCIÓS PARTNEREI BETARTJAK A
KORÁBBAN MEGKÖTÖn EGYEZSÉGET, ÉS HA NEM TOLERÁUÁK
TOVÁBB AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN FELERÖSÖDÖn
NACOINALlSTA MAGYARELLEI\IES ÉS RMDSZ-ELLEI\IES POLITIKAI
DISKURZUSl

Több nem hivatalos értesülés alapián minden esetre
leírható, hogya tanácskozás hangulata mentes volt a szemé
lyeskedő vitáktól, és ezúttal valóban a felelős, konstruktív hoz
záállás volt jellemző. Ami a döntést magát illeti, az sem
miképpen sem jelent meglepetést, és - amint elhangzott 
ultimátumot sem a koalíciós partnereknek, csupán az adott
szó tiszteletben tartására vonatkozó természetes igény
határozott kifeiezését.

Az SZKT és a SZET közös határozatából idézzük a
következőket:

Amikor a kormánykoalícióban való részvételről döntöttünk,
arról határoztunk, hogy partnereinkkel szolidárisan, velük
szoros szövetségben, a közös érdekek és értékek jegyében
mindent megteszünk a romániai társadalom válságából való
kivezetésért.

Felelősséget vállaltunk, és elváriuk ugyanezt a felelősséget

szövetségeseinktől is, a közös kormányprogram ama cél ki
tOzéseinek végrehaitásáért, amelyek a politikai és szociális
reform szerves részeként a kisebbségek jogegyenlőségét

ígérik az oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat, a vallásgyakor
lás a közélet minden területén.

'A kisebbségi kérdés megoldása terén értékeljük az eltelt

egy évben beindult folyamatot - elsősorban a két kisebbségi
rendelkezéseket is tartalmazó kormányrendeleteket - de
rendkívül aggasztónak tartjuk, hogy az utóbbi időben ez a
folyamat megtorpant, sőt a tanügyi törvény módosítása - a
koalíciós megállapodások ellenére - a szenátusi szavazás
során kedvezőtlen irányba fordult, újab b jogfosztással
fenyegetve a kisebbségeket. Éppen ezért a Szövetségi
Képviselők Tanácsa a következő határozatot h?zza:" .

FELHíVJUK A KOALíCIÓS PÁRTOKAT, EZEK KEPVISELOIT, ES A
KOALíCIÓS KORMÁNYT A KORMÁNYPROGRAM SZELLEMÉNEK
ÉS BETŰjÉNEK, VALAMI 1\1T AZ ÁLTALUK VÁLLALT
KÖTELEZEnSÉGEK BETARTÁSÁRA. CSAK EBBEN AZ ESETBEN
TESSZÜK LEHETÖVÉ SZÖVETSÉGÜNK' TOVÁBBI KOALíCIÓS
SZEREPVÁLLALÁSÁT

Nem engedhetjük meg, hogy Románia letérjen az euroat
lanti integráció, a kormányprogramban megielölt gazdasági
és társadalmi fejlődés útjáról. Az RMDSZ nem kívánja elfo
gadni azt a jelenlegi helyzetet, amelyegyértelműen előnyte

len irányba sodorhatja Romániát a demokrácia és az integrá
ció szempontjábó!.

Az elkövetkező időszakban a román politikai erők

számára fontos, hogy egyértelmű álláspontot alakítsanak ki
az integrációs politika kapcsán, és álláspontjuk értelmében
hasonló prioritással kezeljék mindazokat a megoldandó
kérdéseket, amelyek rendezése előfeltétele az euroatlanti
integrációnak és reformprogram sikerének.

Az elmúlt egy évben a román politikum a kisebbségi
kérdések megoldását nem kezelte egyenértékű prioritásként
a reform és az európai integráció más feltételeivel, mint ami
lyen az ország gazdasági és szociális helyzetének javítása.

Az SZKT kinyilvánítja, hogy:

- hatékony fellépésre van szükség a Romániát és állam
polgárait Európától elszigetelni akaró politikai erők ellen,

- a kisebbségek nyelvén történő oktatás területén csak a
kormányprogram szellemének és betűjének, csak a koalíciós
pártok és a koalíciós kormány által vállalt kötelezettségeknek
a betartása esetén fogadható el Szövetségünk további koalí
ciós együttműködése,

- szolidaritást vállal a Székelyudvarhely lakosainak
akaratát képviselő helyi önkormányzattal, hitet téve amellett,
hogyafelmerült problémákat a jogállam eszközeivel és az
önkormányzat elvének tiszteletben tarásával kell rendezni.

GYERMEKCIPŐ KÉszíTÉS
. Corvo Bianco Schuh Bt.

affl/~ 6Ú1JltdCsikós János

~
5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.
(Öregszőlő, Kondorosi út) Cipőipari Bt.. Telefon: 06 60485-788 5502 Gyomaendrőd,Fő út 14.

Béby-leányka-fiÚ1nodellek 18-35-ös méretig
~lFax (66) 386-896
~(30) 457-148

Bio papucs, szandál, klumpa
Női, Leányka-, és Fiú

18-41-es méretig
cipőgyártás
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Az önkormányzat legfontosabb
határozatairól folytatás olvasható a 2. oldalon
Önnek joga van tudni ... sorozatunkban.

.., illetve, amelyek lényegesen
Az onkormanyzat munkájáról kisebb mé11ékben emelkednek.

A felszólalások lényege az volt,
gi vízdíj 105,4 Ft; a lakossági csatornadíj 79.6 hogy az emelés mellett az üzemeltető bíztosít
Ft 1 köbméter + AFA; a szippantott szennyvíz sa a minimális feltételeket, amit a fizetett díj,
200 Ft/köbméter. illetve annak emelése mellett jogosan elvár-

A helyi adók vonatkozásában a jegyző úr nak az igénybevevők. Így például az endrődi

elmondta, hogya közmeghallgatáson felvetett vásártéren viz, WC hiánya, valamint az utak
jogos, ésszerű változtatásokat átvezeiték, sárossága sok esetben embertelen
kiemelte az endrődi részen. elhangzottakat, körülményeket okoznak. A díjtételek emeJesi
amely az iparűzési és az építményadó kéreime elfogadásra került. .
esetében a mentesség alkalmazásában ,lévő Módosításra kerültek az egyes pénzbeni és
ellentmondásra hívta fel a figyelmet, Az Epít- természetbeni szociális ellátások nyújtásának
mény Adó "Adókedvezmény "f" pontja ezért módja, és feltételei. A helyi módosítás a
megváltozott, Az Idegenforgalmi Adó törvénymódosításra épül, mely szerint 1998.
vonatkozásában a Pénzügyi Bizottságjavasla- jan. l-től a nyugdíjrendszer átalakításával
ta is elfogadásra került, így az Idegenforgalmi összefuggésben új ellátás, az időskorúak

Adó alapja és mértéke a belfóldi és külfóldi járadéka.
vendég esetében közelít egymáshoz, külfóldi Az állam a szociális ellátórendszeren belül
állampolgár esetében az adó 150 Ft, bel fóldi egy minimái is szintű jövedelmet akar biztosí
állampolgár esetében 100 Ft személyenként tani a nyugdíjkorhatáron felüli, és jövedelem
és éjszakánként, A helyi adók adónemenként mel nem rendelkező, vagy nagyon alacsony
egyenként elfogadásra kerültek. jövedelmű idős embereknek. Az időskorúak

Az önkormányzat 2411995. évi szabályza- járadéka rászorultságtól, a jövedelmi
ta, ami a vagyona feletti rendelkezési jogról helyzettől függő szociális ellátás, amelyre
szól módosításra került. A módosítás lényege, azok a 62 évüket betöltött személyek jogosui
hogy meghatározott összeghatárig a pol- tak, akiknek más forrásból származó
gármester és az önkormányzati intézmény jövedelmük nincs, vagy nem érik el a járadék
vezetője önállóan dönthet forgalom képtelen felső összeghatárát, az öregségi nyugdíj
vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítás- legkisebb összegének 80%-át. Az időskorúak

ról. Ugyancsak változtatásra került az járadéka kiváltja a ma folyósított rendszeres
üzletrész, részvény, megszerzésére és elide- szociális segélyezés nagy részét, ugyanakkor
genítésére vonatkozó eddigi rend. Ennek szigorító intézkedés lép be az aktív korú nem
megfelelően 500 ezer forint értékhatárig a foglalkoztatott segélyezettek együttműködési

polgármester hatásköre, 500-ezer és egy mil- kötelezettSégére vonatkozóan.
lió Ft között a Pénzügyi és Gazdasági Gyomaendrőd város által nyújtott szo
Bizottság, és l millió Ft felett a Képviselő- ciális rászorultságtól függő támogatások az
testület hatásköre a szerződés megkötése. alábbiak: átmeneti segély, temetési segély,

Véleményem szerint e rendelet ápolási díj. lakásfenntartási támogatás,
módosításánál feltétlen meg kellett volna munkanélküliek jövedelempótló támogatása,
határozni, a fenti engedmény korlátozásaként. köztemetés, rendszeres szociális segélyezés,
hogy milyen gyakorisággal, illetve milyen időskorllak járadéka.
hatékonysági feltétellel érvényes. Például, az Az érintettek jó, ha érdeklődnek a további
üzletrész, részvények esetében, eladásnál a részletekről az önkormányzat szociális
névérték ...%-ig, érvényes az összeghatár. ellátásánál.

Módosításra került, azaz mintegy 20%-os A város megpályáztatta a szennyvíz-
emelésre, a helyi autóbusz menetjegy és bér- csatorna hálózat tervezési és céltámogatási
let 1998 évi ára. így 1998 jan. elsejétől az egy pályázatának tervét. A Képviselő-testület a
útra szóló vonaljegy 60 Ft, a dolgozói bérlet pályázatok értékelése után a Békés Mérnök
1.440 ft. a tanuló, nyugdíjas bérlet 420 Ft lesz. Kft-l találta a legmegfelelőbb partnernek,

A város piaci, vásári terüJeteit - mint ennek megfelelően a polgármester a tervezési
ismeretes - Kolohné Pelyva Edit üzemelteti szerződés megkötésére felhatalmazást kapott
vállalkozás formájában. Nevezett azzal a a tesllilettől.

kéréssel fordult a KépviseJő-testülethez, hogy
a működési költségeinek növekedése. az
infláció követése szükségessé teszi a bérleti
díjak emelését. Az emelés átlaga 13;88%,
amelyen belül elég nagy a szóródás, azaz van
nak tételek, amelyek lényegesen magasabb,

Decem ber lO-én tartotta
ez évi utolsó
képviselőtestületi ülését a
helyi önkormányzat.

A kialakult szokásoknak megfelelően

elsőként a polgármester beszámolt a két ülés
közötti fontosabb történésekről. Mint
tudvalévő, a két településrészen megvolt dec.
2.-án, illetve 3.-án a "közmeghallgatás", ame
lyen összesen mintegy I IO helyi lakos vett
részt. Az ott elhangzott kérdésekre azonnal
meg tudtak válaszolni az illetékesek.
December S.-én a Bíróság meghozta a ma
még nem jogerős döntését a mindenki által jól
ismert un."fóld per"-ben, amely a városra
kedvező, hiszen a bírói döntés szerint a várost
illeti a per tárgya: a mintegy 1700 ha fóld.

December 8.-án az endrődi település
részen megkezdődött a Csatornamű Társulat
alakuló közgyűlése, a jelenlevők döntése
alapján a közgyűlést megszakították, és dec.
IS-én folytatnak tovább. A társulás 1,6 mil
liós hiteJfelvételéhez az önkormányzat
kezességet vállal.

Az első napirendi pont meghívott
vendégei Szilágyi és Jenei urak, a polgári
védelem helyi vezetői. Részletesen leírták és
ismertelték a 96 évi idevonatkozó törvényt.
amelynek megfelelően a polgári védelem
területi irányítását a megyei közgyűlés

elnöke, helyi irányítását a polgármester látja
el. Gyomaendrőd PV Kirendeltség
i\letékességi területe: Gyomaendrőd,

Dévaványa, Hunya, Ecsegfalva, ahol az aláb
bi veszély források kiemelendők: árvíz, belvíz,
közúti, vasúti veszélyes szállítmányok bale
setei, a rendkívüli időjárás okozta problémák,
környezetszennyezés, terrorcselekmények,
állatok járványos megbetegedése.

Nagy érdeklődés kísérte a második
napirendi pontot, hiszen az ivóvíz ellátás, és a
szennyvíz szolgáltatás díjának megállapítása,
azaz emelése volt a téma. A hozzászólások
summája, hogy hogyan lehet "ilyen rossz"
minőségű víz díját emelni? (való igaz), volt
aki egyenesen azt javasolta az önkormányzat
nak, hogy fordu Ijon bírósághoz a rossz
minőségű víz miatt, és a Vízművek inkább a
saját költséggazdálkodását javítaná az
áremelés helyett. Eljött a Békés megyei
Vízművek vezérigazgatója. aki természetesen
meg tudta magyarázni, hogy miért is kell a
díjak mértékét 17,5%-kal emelni. (még akkor
is ha a víz már fUrdésre sem igen ajánlatos)?
A Pénzügyi Bizottság, a Városfennlal1ó és
Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra
javasolta az áremelést ami meg is történt, így
1998 jan. I-től hogy a Hatósági vízdij 137,2
Ft, a hatósági csatorna díj 138,7 Ft, a lakossá-
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ADJUNK NEKIK EGY KIS EMBER-MELEGET IS
Nagyori megváltoztak a farsangi szokásaink, úgy is mond

hatnám, eltűntek. Jó ez vagy rossz - nem ez a kérdés.
Megváltozott a világ, megváltoztak a szokásaink is. Nem kell,
nem is lehet a régi dolgokhoz ragaszkodni. Csupán azt
kérdezem: minden el kell dobnunk belőle? És ezt sem a
régen-volt emberek miatt kérdezem - nekik ez már, sajnos
mindegy, - hanem miattunk, a most élők, és főleg a fiatalok
miatt. Adunk-e nekik ember-meleget? Mert azt nem
helyettesíthetik semmiféle technikával.

A farsang régen a bá/okból és rokonlátogatókból állt, én
most az utóbbit emelem ki, visszaemlékezések és saját
emlékeim alapján.

"Nagyon örültunk, mentünk farsangolni! Hun az egyik
rokon ho, hun a másikho. Akkor még maj'csak minden roko
nunk a tanyán lakott, Csejttű Hunyáig vót vagy negyven
kilóméter, nekünk az borzasztó nagy utazásnak számított.
Lovasszánon mentünk, téglát melegítettek, be/etették a
bundába, arra tettük a lábunkat, nem fáztunk. Olyan is Vót,
hogy elmentünk máma, oszt maj' csak hónap (holnap) gyüt
tünk vissza. Mentünk mink is gyerekek.

Komáztunk, beszélgettünk, kártyáztunk. Mink, gyerekek,
játszottunk. Az asszonyok körűülték a kemence padkát, az
emberek az asztal köré telepedtek, . azután sorra vették a
családot. Nagy vát a familia, vát kirű beszélgetni. Ettük a
fazékba főt kukoricát, a pattogatott kukoricát, fánkot sütöttek
az asszonyok vagy herŐcét. Ha hosszasabban időzött a
család, csináltak jó sok paprikás krumplit ódaiossal vagy kol
básszal, meg a kemencéből előkerült egy jó fazék töltött
káposzta." (Endrődi füzetek 5.)

Estefelé az asztalon vagy a sub/áton lámpát gyújtottak,
előkerült egy kis bor is, az emberek kártyáztak "dióba". A
lámpa csak az asztal körül ülőket világította meg, mi,
gyerekek csak a kuckóból figyeltük, vagy csak hallgattuk a fel
nőtteket. Minden családban volt legalább egy, de nem ritkán
több mesélő. Azt már előre lehetett látni, ki mondja majd a
következő történetet. Megállt a kezében a kártya, az arcára
kiült az emlékezés mosolya, messzire elnézett, és kényelme
sen elhelyezkedve adta meg a kellő tiszteletet az előadásra

kerülő történet szereplőinek. Mert előadás volt ez a javából.
Felejthetetlen történetek és gyönyörű mondatok követték
egymást. Olyan hasonlatokat hallottunk és tettünk
magunkévá mi, gyerekek az anyanyelvünkből, melyet csak a
legnagyobb költőinknél találtunk meg. Például: "minden

magnak meg van a maga" neve napja (a vetés ideje), beszél
tek az időjárás "arculatáról" .(jellemzőiről)stb. Vidám hason
latok záporoztak: "előhasú katona vátam" (elsőéves), a
csendőr "elhajtotta rullunk a legyet" stb. A történetekben elő

forduló földrajzi nevek nekünk, gyerekeknek a nagyv.ilágot
jelentették: Görögállás, Kisállás, Nagyállás. Azok a csak
Endrődön használatos szavak egyedivé és megismétel
hetetlenné tették az együttléteket: előgít, csanadi, agyusztál,
vót rá eset, hajdóka stb. Minden közmondás telitalálat volt,
pl.: - Ásítozik, mint Kocka Pista lova. (a nevezett ló, szegény,
döglődött, de ezt a gazdája nem ismerte fel. Amikor
kérdezték tőle: mi van a lovaddal?, azt felelte: Hát, ásítozik,
ásítozik.. .)

Az én számomra máig ezt jelenti a farsang: rokonláto
gatást,szomszédolást, a beszélgetéseket, az emberi kapcso
latokat, az egymáshoz kötődés lehetőségét és gyakorlását.
Annak megnyilvánítását, hogy jó szívvel vagyunk
egymáshoz. De mit csinálunk mi most, 1998-ban farsangkor?
Amit máskor. Nézzük a tévét, eZE;!ket a szirupos sorozatokat.
És a gyerekek mit csinálnak, ha van idejük? Ugyanezt, és még
videóznak, csak ott szirupos lé helyett netán vér folyik. Nincs
jogom bírálni senki szokásait. De lehetetlenségnek tartom, .
hogy ne vegyük észre, mi történik velünk. Kell a tévé ter
mészetesen, de nem az emberi kapcsolatok h e I ye t t . Vagy
helyénvalónak tartják, hogy jobban ismerjük Rozáliát,
Luánát, mint a saját rokonaiknak? Elképesztő mennyiségű

időt fordítunk arra, hogy megtudjuk, ki kinek, mikor mit mon
dott és nem mondott vagy másképp mondott az Acapulkó
öbölben, de az unokatestvéreinket már lassan meg sem
ismerjük.

És még valami. Egyátalán nem biztos, hogy műveltebbek
és kultúráltabbak vagyunk most, mint rége'n. Azok. az
emberek a szá legmélyebb értelmében alkotá munkát
végeztek, önmüvefődtek, a történetei ket csiszolták, gazdag
szókincset őriztek meg és adtak tovább nekünk. A mi, té'vé
előtti tevékenységünk passzív,· gondolkodik a tévé helyet
tünk, nekünk csupán befogadni kell, amit kultúra címen eladc
nak azok, iikiknek ez jó üzlet.·

Itt a farsang, itt a lehetőség, beszélgessünk egymással. Ha
csak egy héten egyszer fogja meg a nagymama az unokája
kezét és viszi el a rokonokhoz, az már nagyon nagy dolog lenne

Adjunk nekik egy kis ember-meleget is, szükségük lesz rá.
HüRNüKNÉ NÉMETH ESZTER
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dr. Latorcai Jánossal

(Rész/etek Nemere Gábornak a
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1998. január 9-iki számában
közölt inrerjúböl. 7. old)

- Hogy érzi magát kép,tiselő úr most már a FIDESZ
Magyar Polgári Párt padsoraibon? Különösen azóta, hagya
FIDESZ vezetöi Önt egyik miniszterjelöltjüknek nyilvámJalták.
Ha jól emlékszem, az Antall-kabinetben ipari miniszter kine
vezése is teljesen váratlanul érte. Most is meglepődölt?

- Köszönöm szépen, igazón jól érzem magam a
fiatoldemakralók podamenti frokcióióbon, hiszen olyan tiszta
jellemű, világos és kristálytiszto gondolkodású politikusok
között dolgozhatom, akik koroszIályuk soiátságából fakadóan
rendkívül kritikuson szemlélik o társadalombon elsősorban oz
ulábbi négy évben végbement elkeserilő, o jövőbe vetett hitet
megkérdőjelező változásokat, és része lehetek egy olyon prog
ram kidolgozásánok, ami reményeink szerint májustál kivezeti
az országot ebből okerékakasztó kátyúból AFIDESZ "Van más
válasziás: polgári Magyorország" programja ugyanis könyörte
len harcot hirdet a lassan mindenhol jelen lévő korrupciá, atár
sadalmi igazságtalanságok, cr nagyfokú elszegényedés, o
kirekesztő iskolarendszer ellen, s olyan polgári társadalom
megterem/ését tűzi ki célul, amely tudatában von, hogy az
ország jövője a polgárok jövője, ezért esélyt biztosít o csolá
doknak omunkához, okul/úrához, o művelődéshez, a bizton
sághoz, amely mindenki számára elérhetővé teszi o tudást,
annok rangot od, és kiszómíthalóan biztosit ja oz emberhez
méltó élet feltételeit egy dolgos életú; befejező szakaszában.

Az, hogya FIDESZ e program megvalósításában igényl
tart tudásomro, tapasztolatomro, rendkivül megtiszlelö szá
momra Talán szerénytelenség nélkül óllíthalom, hogy mindez
már nem ért váratlanul. Az obizlos keresztényi értékeken ala
puló, korrekt, felkészült szokmaisógro épülö politikai mogo
tariás, amit következetesen képviseltem és megvalósítani
igyekeztem, valamint az orengeteg erőfeszítés és munka, amit
végezferr, msgteremtette a kölcsönös bizalmot. Mindezek mel
lett oz alársadalom által megfogalmazott okorot, amely
hasonló poliiikai értékek összegzését, és oz erők összefogósót
kívánja, mindig jellemzeIt. Úgy gondolom sikeres miniszteri
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tevékenységemen túl pontosan ennek következtében lehettem
1994-ben o három ellenzéki jobbközép-palitikájú kőzös főpol

gármester jelöltje és tudtom oz akkori MSZP-SZDSZ·es úthenger
ellenére komoly eredményt elérni. Nyerni csak azért nem sik
erült, mert voltak akkor ellenzék soroiban olyan erők, akik nem
értették meg az ősszefogósnak o szükségességét. Úgy hiszem,
mára már ez is megváltozott.

-Milyennek ítéli meg az orszóg gazdaságát'
- Sajnos, a magyar ipar jelenlegi helyzete ellentmondásos.

1993 második felében egy helyesnek bizonyult iparpolitika
kidolgozása ulán beindul t a gazdasági növekedés. Akormóny
akkor oz önkormányzoloknak infrastrukturális fejlesztési forrá
sokat adott, és azok helyi víz-, csolorno-, góz-, - kerékpárút
fejlesztéseket inditatlak. Ez először oz építőanyag-ipart, majd oz
épitőiparl, végül pedig oz ipar egészét és ezen keresztül o gaz
daságot is nővekedésre sarkall to. 1994-ben közel 3 százalékos
növekedés olokult ki, ami 1995-ben mór mintegy 5 százalékos
nemzeti össztermék-növekedésben folytatódott volna, ho mind
ezt nem fogyasztja be o Bokros-csomag. AHorn-Kunce kormány
ugyanis téves diognózist állított fel a növekedéssel
párhuzamosan kialakult költségvetési egyensúlytalanság okaira,
ezért hibás terápiát is követett. Ehibás terápia nyomán 1995
ben nem Sszázalékos növekedés, hanem mintegy 1százalékos
nemzeti össztermék csökkenés következett be, ami 1996-ban
sem ólit meg. Elsősorban a gazdasóg autonómiája kövelkezett
be, ami 1996-bon is folytatádotl. Agazdaság autonómiája és a
hazai nemzetközi befektetések hatósára 1997-ben úibál bei n
dult a gazdaság növekedése, ami becslések szerint elérte o 3,5
százalékol...

Szembetűnő, hogy ezl a növekedést adó külföldi zöldmezős
beruházások döntően 1994 elött indultak és 1994-97 között
folyamatosan bővültek ...

1993-tól az ipar hotékonysága közel 6D százalékkal
növekedett, ami biztoló elsősorban oz eurápai integróció útján,
ugyanakkor rendkivül sajnálatos, hogy ezzel egyidejűleg az
elmúlt négy év során o reálbérek "látványosan", mintegy ID-] 5
szózalékkal csökkentek. Ez azt jelenti, hogya nemzeti összter
mék elosztása igen erőteljesen a tőke javára, o munkaerő

káróra módosult. Sajnos, okormány semmilyen lépést nem tett
o lakásépitések növelésére, o fiatalok lakáshaz juttatása meg
könnyítése érdekében...

Nincs érdemi kis- és középvállalkozás·támogotás, söt az
elmúlt két-hórom év alatt több mint 300 ezerrel kevesebb ezen
vállalkozások száma, és a ma működ ők nagy hányada is
kényszervállalkozás. Alakossági fogyasztás ezen gazdaságpoli
tika halásóra lényegesen visszaszorult, csak két év múlva
érhetiük el az 1993-94-es szintet. Anyugdijasoknál a kormány
nyugd~emelést od, azonban ez valájában további reálnyugd~

csökkenést jelent. Hiszen o19 százalékkal növelt nyugdÍlnok, és
oz erre az évre prognosztizál! 16-17 százalékos infláció lát
szólag mintegy 2-3 százalékos reálnyugdíj-emelést jelez,
valójóban azonban onyugdijosok 80-85 százalékánál oz infláció
a prognosztizáltnál nagyobb értékű lesz, hiszen fogyoszlósukban
ovillamos- és gázenergia, ovíz, a csolomo és egyéb közszolgál
tatósok nogyobb aránnyal szerepelnek, mint oz á110gfo
gyasztónál, és ezek áremelkedése az inflációt meghaladó
mértékű lesz, annak ellenére, hogya vólasztásokot megelőzően
a kormányzat 'közérzet-javító intézkedéskénl" vélhetően nem
fog a negyedéves árkarrekció eszközével élni...

Ma már becslések szerint o lokossóg mintegy 40 százaléka
szegénynek tekinthet öés ezek egyharmada lassan o reményt is
e/veszitheti arra vonatkozóan, hogy valaha is még felemelked
hel. Ugyanez vonatkozik gozdasági szempontból az ország
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egyes régióira is, és ezen belül Béké; megye halmozottan
hátrányos helyzetbe került, amin csak egy új regionális poli
tika tud olapvetöen vóltoztatni Ajelenlegi kormány ilyen
politikával nem rendelkezik.

Mindezek ellenére nem vagyok elkeseredett.
Bizakodom, hiszen most már o FIDESZ rendelkezik azzal o
gazdaság fejlesztő programmal, amelyik biztosítha~a

felzárkázásunkot. Ez a program ludotoson épít azokra a for
rásokra, amelyek ugyan nem gazdasági természetűek, de
nélkülözhetetlenek tórsa dolmi-ga zdasági
felemelkedésünkhöz, melyek közül a legfanlosobbok: az
erős családok, ojól képzett munkaerő, oszellemi töke gyors
bővülése, a társadalmi egyenlőtlenség mérséklése, o rend, a
jó erkölcs, oz optimizmus és oz önbizalom.

- Mi a céljuk a Magyar Kereszténydemokrata
Szövetséggel? Van kapcsolódásuk dr. Szakolczay György volt
KDNP-s közgazdász és a 15 volt megyei KDNP-s elnök
tömörülésével, ami most alakult meg?

- A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség létre
hozását o jobbközép erők összefogáIának szükségessége
kényszerítetle ki, hiszen oz európai hagyományok útján
elképzelhetetlen, Irogy egy ilyen összefogás keresztény
demokrata politikai erők nélkül jöhessenek létre. Az MKDSZ
azoknak omértéklartó és hiteles kereszténydemokrata poli
tikai erőknek o gyűjtő egyesülete, akik eluJasilják o szél
sőségeket, akik kiszámíthotó és megbízható politikai port·
nerek akarnok lenni az Úl, az egyenlőséget és tórsodalmi
igazságosságot biztositó polgári Mogyarorszóg
felépítésében. A múlt hét szombotión o KDNP-ből kizárt,
felfüggesztett vagy a lagnévsorból törölI 15 megyei
szervezet elnöke, és o megyei jogú városok szervezereinek
elnökei hozták létre, információim szerint a l S-ök tonácsót,
mivel úgy ítélik meg, hagy az önkényes kizárásokkal nem
lehet pórtot építeni, és senki nem tekintheli magát
kereszténydemokrata értékek kizárólagos
letéteményesének. Véleményük szerint a párt letért o
baronkovicsi útról, és oz alapszabály értelmében o párt
elnöke saját magát zárto ki o pártból alrakcióból lörtént
kilépésével. ..

Aválasztások előtt néhány hónappal a párt megmen
tésére irányulá bármilyen törekvés elkésettnek tűnik, és
sajnálatos, ho egy pórtot csak bírói ítéletek ébresztenek rá a
nevében hordott demokrata jelzők tartalmi elemeinek
tiszteletben tartására.

- Ön és [saládia vallásos. Gandalom, ezéri került o
kereszténydemokraták soraibo... nem aggódik o magyar
társadalom széles rétegeinek leszakadásáért'

- Elkötelezetlen vallásos családból származom, és
feleségemmel ilyen csalódot formólunk a magunk számára
is ... Ez oz értékrend vezetett a kereszlénydemokrációhoz,
azonban a jelenlegi KDNP-beni szélsőséges gondolkodás
mód, odemokrócio út jónak feladása, a politikai megfontolt
ság hiánya, o jobbközép pórtok összefogásónak megakadá
lyozása ellen hióbo próbáltam tenni, tevékenységem csak
azt eredményezte, hogy kizártak o pórtból. Természetesen
ez semmit nem változlot alapértékeimen, megmaradtom
kereszténynek, demokratánok és mogyornok oFIDESZ frok
cióbo való belépésem utón is, sőt felelőséggel vallom, hogy
ezen értékek - mini polgóri értékek -a jövő szempont já bál
csak ilf képviselhelök hatékonyon.
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* HíREK. KÖZLEMÉNYEK * HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK *

NAGY FELADTAT ELŐD ABARÁTSÁG

A Szent Gellért
Katolikus Általános Iskoláról

Könyv1ári nyitvatartós! Tájékaztotom oz olvasóközönséget, hogy oz endrődi könyv1ár leltározós mio"
megszakitásokkollesz nyitva. Legközelebbi nyitvatartás februór 9-töl 22-ig, oszoko" idöben. Kérem
szíves megérlésüket. Köszöne"el: LADÁNYI GÁBORNÉ Igazgató

AKÖZÖSSÉGI HÁZ FEBRUÁR PROGRAMJA
2-án 18 órától: AMagyar Keresz1énydemokrafa Szövelség

gyűlése

5-én 17 órótól: Tájékoztató elöadás az Agrárkomara, o
Társadalombiztosítás, és az APEH képviselői

részvételével. Minden érdeklődöt várunk o
Közösségi Ház emeleti nagytermébe!

7-én 17 órófól: ANyugdijas Klub bofyus összeiöv~fele

9-én 18 órótól: Gyógyda
ll·én 17 órától: Cukorbelegek klubja
14-én 18 órától: Szent Imre Plébánia Egyhóztanácsának va

csaróia
ll-én és
18-án 8-16 óráig: Jegyelővétel o25. "Öregek Báljáro" (Csak

meghívá felmulatása melletll
]8-ón 17 órótól: Tea-est oMagónyasak klubjában
21-én ]8 órátál: ARózsahegyi Kálmán ÁIt.lskala SZMK va-

csorája
23-án 18 órától: Gyógydo
28-án 19 órától: 25. "Farsongi Randevú" avagy Öregek Bálja
1998 évben o Közösségi Házban történik olakossági vizellótás,

az eddig megszaka" idöben: Hétfön,
Szerdán, Pénteken 8- 10 óráig.

AZ Új ÉVBEN IS SZERETETTEL VÁRJUK -LÁTOGATÓiNKAT
RENDEZVÉNYEIN KRE ÉS A MŰKÖDÖ KÖZÖSSÉGEINK
ÖSSZEJÖVETELEI RE.

Nopos, és elönevelt (sirke, ko(so
iegyezhető o legaksóbbano Szeleiné,
Endrőd, Fö út 4. Tel.: 386-077

MÁRTONGÁBOR

várhatók füvesítésre vár az edző-pálya, sőt a
"veteményes" helyén is új "porond" születik. Minden
reményünk meg lehet, hogy az idő javultával gyorsan
"kinő" a gyepből az új öltöző, amely méltó lesz az
egyesü let nevéhez.

Tehát minden reményünk meglehet, hogya tavaszi
szezonban agátoldal ismét a"tribün" szerepét tölli majd
be, mint Iéi évszázada, mikor ezres nézőszámot könyveI
hetetI el az első Barátság.

A lehetőség adati: kiváló vezetőség, tehetséges
csapal. sikeres edző, eszményi pálya, és a gyarapodó
szurkoló sereg.

Cél: adobogós helyi
Hajrá, Barátsági

A rövid téli pihenő uJán megkezdte felkészülését a
Barátság. A leladat nem könnyü: bizonyJ1aniuk kell,
hogy nem avéletlen. és nem aszerencse ajándéka voll
amegtisztelő hely, melyet az első fordulóban elértek.

Reméljük, jelentős eredményt hoznak azok avál
tozások, amelyekről beszámolhatunk: Szendrei Béla, a
nagy siker kovácsa, visszavetle az együtles irányítását
A szorgalmas edzéseken 011 láthatjuk Papp Csabát,
Gyula kiválóságál. Kanál Zsoltot az Előre Spartakusz
volt játékosál. Érezzék jól magukat nálunkl Tárgyalások
folynak 2-3 NB-s szintű labdarugóval is. Czifrák
maradi A gólerősség folytatása a legfőbb tennivaló.
Szeretnénk aszezon végén egy újabb "sarkadi ünnep
ség" tanúi lenni I

A pályák gondozásában is új fejlemények

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon hírei

-"":".'..

A tanéveleién angol, német szakköri indítottunk a 3.
osztályosok részére. A gyerekek játékos formában
ismerkednek az idegen nyelwel.

A .Rügyecske· országos tanulmányi versenyen sok év Szarvason a Vajda Péter
másodikos és harmadikos tanuló vesz részt. nagy Gimnázium_ Székely
Maternalikéból, környezetismeretből és magyar nyelvből nyol- Mihály Szakmunkás-
Iehetett indulni. Az első forduló már lezajlott. Szép ered- Mezötúror. a
ményt ériek el tanulóink. Feladatmegoldásuk 90%-os volt. pályaválasztás Teleki Blanka

Február 24-én, Békéscsabán a Sovio Szent Domonkos egyre johban köze le- Közgazdasági Szak-
Katolikus Általános Iskolában rendezték meg a Szeged- dünk a jelentkezés középiskola Békés-
Csanád egyházmegyei katolikus iskolák magyar nyelv és határidejéhez, lassan csabán a Rózsa Ferenc
mesemondó versenyél. Iskolánkat három tanuló képviselte: mindenkinek el kell gimnázium, Szolnokon
Ronesek Nóra, Kondor Nóra és Dobó Bettina. Színvonalas, dönteni a kérdést: a Varga Katalin
szép teljesllményt nyújtotlak. Roncsek Nóra első helyezett merre tovább? Gimnázium.
lett. Ö vesz részt az országos versenyen is. A következö Az iskola diákjai közül

Iskolánkban február 25-26-27-én (szerda, csütörtök. tanévben sok változás Gellai Richárd az első.

péntek) nyílt napok leszne~. Iskolánk beiskolázási várható a középfokú intézményekben, aki nyolcadikos korában siken~s

teriJlete'GyomaendrQdvárosa, így o. város mindkét ezén alaposan körül kell némi.a nyilt nyelvvizsgát telt Gratulálunk l
~éiÖI sZéretéttel:va~i:ík éiZ''-e-tdeidá'(ji>:i<~f.l;,-.:!j,::s;os~ )~a'pBko;:A gSo:!q~~~ok.kii!önbö~~~.:. Szept~mber óta az iskolában kosár-

: . • '.', "f :·,'c-c .. ·,y,' '..; ;Ciili~okl<ar~l~k,ítj.ák~,kj prof!IPk~J;'Van~ _.l?bda okratásis folyik. Az edzéseket

Mi ooheriéta6 kofeHél?-': ;;,::"",!" r~ólnyéfY~t,'!v~~:aiíorjeáI"tail~y!Ú<a~.;vaszbinGábo~ tanár:úr tartjao:akia múlt
<. '. J' éh'·' .... de-U'iJ': j,\- : .Yik:··, ·c.. , h" ;.~ 'r~1;;.Ú .... 't'}~'~~te't'ú~ ,;: ;v.agy a -festn~verésr °ok1atj~ má~áSa~~': évben érkezett az. iskolához Elmondása

a1\ anyanel KI\JOTer-,rlOgyml arrovarofóazOlarOOlllJleel\o.Jlo'e.\~~DIKlJ- - . ·· .... 0···.. f--' ..-~-.c .. · "'; oC'· •••••.• :-.c" .. ; .... , .
so~'sOnimóSok, el1elepül1ek ~'alöiös<ine leOne: Rik!ri~iJl.~f S! :':O:'.~-l . '01 "~'--' ,-";, ,,:prlW-iill1ban: 'e~el.szlO:e~; 'v~gy t~~~~t~zermr szul.ovar?sában, Na~yszalontan

o: . :Akezirarké5zell Vliri(néhány~ doIgoiólÍi.Mi6nyág:e!ÓlvcisóSiJl(of'viszbiit-' ,..fqrmáJ.ábao,';A~ózeplskol,ák 'kct-eVlg -Tanult,' dlp-fomát .-Nagyvaradon a
egyE;SÜletünkn~ónyhcZZlÍériÚQgia közöttfelmeriiltegy:gooo azebe!epUlés ·temakiidJen:.~, .a,.I<cp:Jsm~~ ~aJcat o.k"Tat!.~ :~)1.~A:,: Tesmevel.és é~ S?orte~etemen szerze,ll
eztkomolyan meg kell.'lÍzsgó!nu~NlI!JYon kenvigylÍZllunkorr9;hogy5el111~rt@.ejm~~ ,. éV~Q;:l)..ay~~ons~~~~tokesz)t1k;s:~~ . teSOlevelo tal1arl es kosarlabda SzakedZOI
etni_k9~ogne.éÖen~~sel)l<itEzértmoslmég~llYezés.9Ian}~~,elk~~3~ -., :~~~p.~~JgazoI9,:dokum~n~tcsa15 :,szakon: '. . .- ~ "
nó~ OO'nt ái ~gie;jJler,'hagy'~~dJi91ójcikk~iscít ~:~ dal!i9ir)i;:nejQn ffiraMl.gyú~. T. ; ~r:~~~gl .~f1; ~eb~t:megsz~re,,~I.: As~-:: '_' ... Me:~ros ~r~ebet. ak It . a .dlak.ok
tehát~k'4 tilegieleii~LH?'kÍlff1ö~ íXJlifiKiii gar1dO~ me"ri!1riekf(\gYe_~fOrful~o't '. Lhitl~as~:pzés~~~. IS. ~asOl)!9,~ ~alto~?~: .·.B?be nenmek, :zohranak, a szegedi Juhasz
1. .0 '1. '.d·k·"d· r .,.;,...;" k'~"., "," -·/·;f--dol,.,l,· f lut"L '··f·.E"k, o1Ii'."J.' -IJsmek, szakmat csak 16 eves kor utan Gyula fOlskolan enek- es magyar szakonnagy nem ~ef1J1 la asra o,"ma ar ~em enne szerenuc "1:1 a a lern eloo'yg I, ae. oo. _ •

én sem ilzem ki magama! viták S!lroza!áoo~ nekem is megvanook o inOilamszeírté~- :' :~lllhatna,k.: ..'. -: .. ' /' . _ c- '. •.... ~é~7ett.A tan~vel~jén érk~ett vár~sunk-
iseglogoim.Ezutóbbi~tben~eidjükgyújleiriotroÍfé1Re1ököletOOyogót:iJeMfe1legíIé~;·" A ~0z:,'ihegYI -~alm~; ~ltalatTo:. "ba es" az \skolab!ffiJelenleg eneket es ma
fehémimiések,siöllesmintáUz,az:cnYllg..is szép:lesz;:fls.éb~ kösiöll bele:villallit ;.' _."'lé· I§~0fa 'nyolcadikosait, a, -kovetkezo'-gy{lrt tanít. Elmondása 'szenntszeretne Itt

. Tehát megé~ket k~~ük.iN,emkiionYÜAd9Igu~~,~n.bízO(11:aJcllej(tiv:dQntés bölC': ,.~nt~ZJ.!1ény.ek:Jldu:iák, 'melyekbert1ov.ább .maradni;díplomáját angol nyelv szakka l
,sesség~ben." >_:", <. . .. -. ::=; i. ,"0:0:' ~. ~ .' 'F,I.:::" ':':: c'> ; .tanl~:lni ~h.et ~~l"ler.: Jmre.GilnnáZILi:n: .steretTiék.ipővíteni.'Zongorán játszik,
..., TlSiteiellel mégköSzolÍöril ngyefmliket. ... - • ". ~ethlen, .. - 9a~Q~:M-e?gg~Elasagi; ::: :fu.iulyázik ésgitározilc mely utóbbi! profi

HORNOKNE NÉM81rESlfER' s"ZaRköz~p'~s,~~~;;és Szakmu~~,~k~I)ZÖ, szi:n)enszeretné elsajátítani.
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Dr. Galambosné
Radnóti (Dinya) Ilona

MÁRTON GÁBOR

hogy küldetését teljesítse
Olyan szerencsés voltam, hogy elsős elemista koromban

tanítványa lehettem. Karácsonyi szünidő után vett át ben
nünket, a nyugdíj előtt álló és súlyos balesetet szenvedett
Orbók János tanító úrtól, akinél a türelem olykor-olykor
fogytán volt.

Új világ kezdődötta mirhói iskolában. Ica nénié lett az L
és II. osztály. Szelíd hang, kedvesség, türelem, szeretet tette.
napfényessé a hatalmas tantermet, ahol közel százan zsú
folódtunk össze. A kis tanító néni zsebe kifogyhatatlanul
termette a cukrot. Azzal jutalmazta jóságunkat és okossá
gunkat. Versenyeztünk a jutalomért. Legszívesebben még
vasárnap is mentünk volna iskolába. Ajkáról bővizű for
rásként buzogott a mese. Tízórai szünetben még uzsonnáját
is szétosztotta a legjobbak közt. Amikor tanév végén
elköszönt tőlünk, sírt a sok gyerek. Nem tudtuk megérteni,
hogy miért hagy el bennünket, mikor annyira szerettük.

Ma már tudom, hogy a havi húsz pengős fizetésű

helyettes tanítónőből kinevezett tanító lett, kinek száz
pengő fixe a világgazdasági válság idején létbiztonságot
jelentett, igaz, ezért a falutól 6 km-re lévő décspáskumi
tanyai iskolában tanított 1-6 osztályt. Azt is tudom, hogy a
tanítóskodás mellett a helyi iskolán kívüli népművelés

értékes tagja volt.
Abban az időben közkedvelt népszínművekfőszereplő

jeként sok virágcsokrot és még több tapsot kapott
rajongóitól. Már csak Endrőd legöregebbjei emlékeznek a
"Falu rossza" Feledi Boriskájára, "A BOR" női főszere

plőjére, no meg "János vitéz" Iluskájára... Hosszan sorolhat
nám csodás alakításait.

Az akkori kor erkölcsi felfogása alapján súlyos, igazság
talan bántás érte. Lemondott állásáról, örök búcsút vett
Endrődtől. Előbb Pesten, majd Rahón telepedett le, ahol
szociális nővérként végezte áldásos munkáját. Ott
ismerkedett meg dr. Galambos főjegyzővel, akivel
holtomiglan-holtodiglan hűséget fogadott. A háborús
események elől az anyaországba telepedtek át, és a bugaci
homokpuszta szélén, Szankon leltek végső otthonra.

Szerencsés véletlen folytán csaknem rokoni kapcsolatba
keIÜltem Ica nénivel. Fiatal tanítóként 1945-ben szülőfalum

polgári iskolájában tanítva megismertem egy rendkívül
értékes, kedves tanítványt. Pár évig tartó barátság alakul ki
köztünk. Ez idő alatt dr. Dinya Vilmos feleségül vette a
legkedvesebb tanítványom nagynénjét. Az idő minket
elsodort egymás mellől, de azóta is életeszményem Szent
Pál apostolnak a szeretetről írt himnusza.

Szanki születésű feleségem révén találtam rá ismét volt
tanító nénirnre. Hazalátogatásaink alkalmával nem mulasz
tottam el, hogy feleségemmel, később gyermekeinkkel is
felkeressük az akkor már özvegyen élő, idős jótevőmet,

akinek azt is köszönhetem, hogy tanító lettem.
Csodáltam lelki egyensúlyát, nyugalmát, hsztánlátását,

szülőfaluja iránt érzett megbocsátó szeretetét. Soha ajándék
nélkül nem engedett el, miután töviről-hegyirekivallatott
Endrőd dolgairól.

. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy végtisztességén
megjelenők előtt vallomást tegyek első tanítómról. Az
Endrődről vitt körösi homokkal szórtam meg "bölcsőjét",

hogy még szebb legyen álma, édesebb a pihenése hűséges

férje mellett.

(Endrőd 1912,
Kiskunfélegyháza 1991.)

Tímár Mdfé

új kenyér ize, lepergő könny sója.
öröm-kacagás. lelki !<ába-kő ..
Istel áldjon I Tc légy végső álmunk.
s ivadékai nkba szebb Jövő l

Szülőföld: Bölcső. majd koporsó l

Sarkcsillag a négy égtáj felőli

Anyanyelved billyogként jelöli
Te vagy a .téli hó 5 a tavaszi zöld.

Iparos családból szár
mazik.
Apja: Dinya Vilmos
szabó, a helyi iparosság
kiemelkedő alakja. Az
Ipartestület vezetőségé

nek oszlopos tagja, a
róm. kat. egyháztanács
pénztárosa.
Anyja: Tímár Veronika.
Öccse: Dr. Radnóti
(Dinya) Vilmos, jogász
doktor, Budapesten él.

Az orosz fronton súlyosan megsebesült.
Ica szülőfalujában kezdte a tanulást. Minta diák volt.

192I-ben tífuszjárvány volt Endrődön. Éppen halottak
napján kezdődött a kilenc éves kislány súlyos betegsége. A
község tudós orvosa, Dr. Kovács Péter tévedhetetlen pon
tossággal megállapította, hogy hastífusz. Ettől kezdve más
fél évig virított a vöröskeresztes cédula az utcaajtón, jelezve
a súlyos járványos kórt. A későbbiekben előbb az édesapja,
majd az anyja is elkapta a veszedelmes betegséget.
"Naponta, néha többször is, megjelent a doktor úr. Pénzt
ne~ fogadott el. - Majd, ha mind meggyógyultok, varrsz
egy csinos ruhát viszonzásul! - biztatta a beteget."
emlékezik vissza ezekre a félelmetes időkre dr. Radnóti
Vilmos.

A felgyógyult, és életkedvvel tele Ica. fiatal éveit a Körös
vidéki szülőfalubanélte. Már elemista korában kitűnt társai
közül kiváló képességével, rendkívüli szorgalmával, mely
hez szerénység és megnyerő báj is társult. A polgári iskola
eminens tanulóját a tanítóképző vonzotta. Szarvason
szerzett kitüntetéses oklevelet, s hazajött szülőfalujába,
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FEBRUÁRI MI8EREND

Endrőd

Vasámapokon: reggel 8-kor, és este 5-kor, hétköznap reggel
fél 8-kor.

FEBRUÁR HÓNAP ÜNNEPEISzent GelléJ-t Iskola kápolnája: február 8-án, és 22-én, vasárnap
fél 12-kor.

Öregszőlő Szt. Imre: február l-én. 2 óra, Nagylapos: február 15
én,2 óra

Hunya
Vasámapokon: délelőtt 1Q-kor.
Hétkömapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 5-kor,

valamint elsőpéntekenként is, este 5-kor. A szombat esti
mise előesti mise, így érvényes vasárnapra.

Gyoma
A plébános úr egészségi állapota miatt vasárnapokon ll-kor.

Február 2. hétfő:

Február 3. kedd:
Február 5. csütörtök:
Február 6. péntek:
Február 10. kedd:
Február ll. szerda:
Február 14. szombat:

Február 23. hétfő:

Február 24. kedd:
Február 25. szerda:

GyertyaszentelőBoldogasszony
Szent Balázs püspök és vértanú
Szent Ágota szűz és vértanú
Miki Szent Pál és társai vértanúk
Szent Skolasztika szűz

A Lourdes-i Boldogságos Szüz Mária
Szent Cirill szerzetes és Szent Metód
püspök, Európa társvédőszentjei
Szent Polikárp püspök és vértanú
Szent Mátyás aposto!
Hamvazószerda

11JDNTVAl6K
Ezt o fJ)'ilulkozaror ugye egy olyafl PUJ"{ill fzobvtíny mtreni bon·{~kba. amely I: /up
mére/b CJak aNT.yihan haladja ITU~. hng)' ahho a n.viú.HkfJ!.ol dhd'j~~hetlj icRYr'Il.

hogy csak az egyik 1%-ot lehet az egyháznak fela
jánlani, ha mindkettőt így töltik ki, érvénytelen.

Fontosnak tartotluk, hogya p'énzek elosZTásá
nak erről az új rendszeréről tájékoztassuk hívein
ket, annak érdekében, hogy felelősen hozhassák
meg döntésüket. Kérjük lehát azokat, akik
elkötelezett tagjai az egyháznak, vagy rokonszen
veznek az egyháznak azokkal il célkitűzéseivel,

amelyekkel a társadillom erkölcsi föl emelkedését
próbálja segíteni, ajánlják fel személyi jövedelem
adójuknak ezt az egy százalékát a katolikus egy
ház javára, hiszen így láthatják a legjobban biz
tosítva ennek a pénzösszegnek leghatékonyabb
felhasználását. Kérjük azt is, hogy ismertessék és
ajánlják ezl ismerőseiknek, barátaiknak is.

Sorsdöntő pillanathoz érkeztünk a magyar
egyház életében: hatékony mú1<ödtetése ezután
nagyrészt híveink elhatározásától iügg: ameny
nyiben jövedelemadójuknak aZ egyházaknak
adható egy százalékával valóbiln a katolikus egy
házat kívánják támogaini. Kérjük, e szerint töltsék
ki, és adják be az e célt szolgáié lapOl, és ezt a
döntést ajánlják ismerőseiknek, barátaiknak is,
hiszen így tudják a leginkább biztosítani azt, hogy
a közjó érdekében beszolgáltatott <ldójuknak ez a
kis része, valóban a társad<llom egészének j;::vát
szolgálja.

Híveink gyakran tapilsztalt nagylelkűségében,

érett döntésében most is bízva ajánljuk egy
házunkat és nemzetünket a Szűzanya,

Nagyasszonyunk pártfogásába, és kérjük mind
nyájukra a mindenható Urunk áldását.

Szeged, 1998. február l -én

fONTOS!
A1JJI()(. hog.v o yc-Ildelkeu.fe lefjesüh~16Ie.'l.Y~II. o nyilmJ:o::,olnn a J.:t:dvr:::..m;n.w:~lI

adn,(tPmdt. .lcr.hnikaí .,,~ámlÍf. a hnr/rékon Ol Öi" :'i~\'~. I.AKr.iMtT t.:i Ar. J",J)(}.

A2ú:",oSfTú JELtr pOlItosan tüflfessc [d.

törvényevitáknak akart véget vetni. Részben a
Szentszékkel történt megállapodás alapján hoz
zájárul a normatív támogatás mellett iskoláink és
idősek részére felépített otthonaink
működtetéséhez (de nem a felújításhoz és
fejlesztéshez), részben pedig lehetővé akarja tenni
azt, hogy a hivek befizetett személyi Jövedelem
adójukból maguk támogassák egyházukat, anélkül,
hogy ez külön többlet terhet jelentene számukra. A
törvény szerint a magyar ;:íllampolgárok személyi
jövedelemadójuk kétszer egy-egy százalékát
meghatározhatják, hogy azt milyen célra
használják. Az első egy százalékot úgy, mint az
előző évben is, különböző társadalmi vagy akár
egyházi alapítványoknak juttathatják, amilyen
például a Magyar Karitász Alapitvány, a Katolikus
Központi Alapítvány (amely a Szent Imre ösztöndÍj
jal próbálja segíteni a katolikus fiatalok tanulását} és
sok más hasonló is.

Új lehetőség most e törvény szerint, hogy
jövedelemadójuknak még egy százalékáról dönt
hetnek az adófízetók eZT az egy száza lékot egy
házuknak ajánlhatják fel. Ha ezt a célt nem jelölik
meg, akkor ez az összeg adójuk többi részével
együtt az államnak befizetett személyi jövedelem
adójuk részét képezi. Ebből az összegből kell temp
lomokat épiteni, felÚjÍtani, iskoláinkat renoválni,
fejleszteni, könyvtárainkat, múzeumainkat mú1<öd
telni, de ebből kell Ilzetnünk minden egyes egy
házközségben a világi hitoktatókat, biztosítani pap
jaink és szerzeteseink egészségügyi társadalombiz
tosIlását, valamint alkalmazottaink fizetését és az
áram, víz, fütés költségeit.

Gyakorlati tennivaló a személyi így kell kitölteni:
jövedelemadó bevallásakor: egy zá rt,-------------=-R""EN:-::O::"CF.::"C,L-c:K-=-=r.:-::.Z--.ÓccNCCy-'-L-AT,-K,-O.,...Z,-A-c:T,-----------,

borítékba kell elhelyezniük azt a lapot, A BEfiZETETT ADÓ Er.V SZÁZALÉKÁR61.

amelyre felírták az ún. technikai számot - A kedvelftliny'Uu ftchnjkai sulma:

ez 0011 - és ezt a három szót: Magyar 1Q\Qlit lAl
Katolikus Egyház. A boríték külsejére '
pedig nevüket,. címüket és adóazonosító A kdvelftlénye..u neve:M ..-.Cll" ~',k",s ~~Q'"C

Eiulcl.:lcilölléscn:mkölcolew. ~~ ~••

jelükel Ezzel a befizetett adójuk l száza-
lékát a katolikus egyháznak nyújtják. Aki ----------------------------
nem adja le kitöltve ezt a cédulát, az sem
fizethet be kevesebbel, hanem az állam eZT
az összeget il befolyt adóval együtt
könyveli el magának, anélkül, hogy ez
eljutna az egyházakhoz. Vigyázni kell,

e..:.:.::==-=-=::::..:....<:===:.:=:..L:..:.'---- ---'

Gyulay Endre püspök úr körlevele az 1%-ról
KEDVES HíVEK! Biztosan mindenki hallotla.

hogy él parlamenti képviseló1< decemberben új
törvényt hoztak az egyházélk anyagi támogatásáról.

Az egyház, il Krisztust követők közössége
mindig is híveinek adományából gyűjtötle össze
mindazt, amire szüksége volt ahhoz, hogy a
lelkipáSZTori muqkát, a szegények támogatását, a
közösségén dolgozók megélhetésének biztosítását
fedezze. Már a legelső keresztény közösségről, él
jeruzsálemi egyházról azt olvassuk az Apostolok
Cselekedeteiben, hogy "mindenük közös vol~'

(2,44, 4,32), hogy a hívők pénzüket elvitték az
apostoloknak, s "a lábuk elé tették" (4,34). Akadtak
gazdagabbak, akik egész vagyonukat az apos
toloknak adták, többségük mégis kevéske meg
takaritott pénzéből járult hozzá a közösség
életéhez.

A történelem során koronként változott, hogy
milyen formában gondoskodtak az egyház fen
ntartásáról. A középkortól kezdve nemritkán na
gyobb i1dományokhoz is jutott, s önálló vilgyonra
is szert tett. Ezt tudta felhasználni lelkipásztori
tevékenységének ellátására, iskolák, kórházak, más
szociális és karitatív intézmények létesítésére és
fenntartására.

A Rákosi-korszak elején, minden vagyonától
megfosZTOlták a magyar egyházat. Csak a hívek
adománya és a külföldi segélyek biztosI10tták a
legszükségesebb kiadásaink fedezését.

Magyarországon a hívek eddig is többíéle for
mában hozzájárultak egyházközségük fenn
tartásához közvetlen befizetések vagy perselypénz
formájában, ezek az összegek azonban többnyire
a helyi szükségletek kielégllésére sem voltak ele
gendőek. Ezeket továbbra is szeretnénk kérni, mint

kiadásaink egyik kis részének segl1ését.
• A rendszerváltás után az cíllam is segllette az
egyhjzat abban, hogy helyre tudja állllani elpusz
tult intézményeit, kilerjeszthesse lelkipásztori szol
gálatát, s nagyobb szerepet tudjon vállalni az
o~1atásban és számos egyéb égető társadalmi fela
dat megoldásában. Ezekre évente meghatározott
összeget biztosIlott, de a pénzösszegek nagyságát a
költségvetési vita keretében a parlament határoZTa
meg, kiszolgáltatva ewel az egyházakat <l politikai
élet csatározásainak.

Az 1997 végén il parlament által elfogadott új
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"DOLGOZNI CSAK PON OSAN, SZÉPEN, AHOGY ACSILLAG MEGY AZ ÉGEN, ÚGY ÉRDEMES"
Beszélgetés Tímár Manyikával, az endrődi posta vezetőj~vel, nyugdíjba vonulása alkalmából. (Józsel Attila)

- Volt-e ráfizetésed?
- Nem mondhatom, hogy soha nem volt, de nem sok:

1-100 forintok, jelentéktelen összegek.
- Apostai titoktartás még működik?

o Hogyne, annak ideién engem még fel is eskettek. A
munkája során nagyon sok mindent megtud egy pastás oz
emberekről akoraúnul is, de erről nem lehet beszélni.

- Még anyugdÍfozása után sem?
- Nem, nem!
o Rossz címzéskor mi ateendő?

- Ilyenkor kötelesek vagyunk címnyomozást végezni.
Faluhelyen sokat segít az ismeretség; és sok múlik a
postós lelkiismeretesség én. Ho végképp nem találjuk a
címzettet, akkor visszaküldjük afeladónak.

. Melyik volt alegrosszabb időszaka munkádnak?
- Akezdet, az első évek. Azóta óriásit változott a

posta, különösen oz utóbbi években, kibővült tevékenysé
gi köre, teljesen meg változott arculata.

- És alegszebb időszak?

- Nekem is és a postának is a legeredményesebb évei
oz "ötösfogaf' idejére esnek. Gardiné, Morsiné, Timárné,
Kolchné, Szabóné - öten dolgoztunk együtt, 30-40
évesek. Mindenki tudto o dolgát, de mindenbe benne is
voltunk: szakmai és műveltségi versenyekre jártunk,
közösen kirándultunk, sokat nevettünk, és a munka is
ekkor ment a legjobban: kiválá hivatal lettünk, országos
versenyeket is nyertünk. Pedig mindnyájunknak ott volt a
csolád is. Van egy nevelőotthon Békésen, onnan anyári és
téli szünetekre rendszeresen ki hoztunk egy kisfiút, Pistit,
és hol az egyikőnknél volt, hol a másikónknál. Nagyon
hozzánk nőtt, mosi is kapcsolatban vagyunk vele. Már fel
nőtt, nagyon rendes életet él.

- Önszántadból jöttél el négy hónappal ezelőtt

nyugdÍfba. Lehet, hogy korai akérdés: nem bántod meg?
- Érdekes érzés ez o nyugdq. Most még úgy érzem,

hogy szabadságon vagyok. Akkor vagyok bajban, ha egy
napom úgy telik el, hogy nem csinálok semmi nagyobb
munkát. Akkor elfog a nyugtalanság: - Milyen alapon
ülök én ittilOn ... Szabályos lelkiismeretfurdalásom van.
Szokatlan ez a lazább élet, hiszen évtizedeken keresztül
még állni sem volt időm, nemhogy leülni. Amunkahelyem
o csalód: o férjem, a két gyerek, egy időben még két
beteg is volt a családban. Mindig arra vágytam, hogy ha
nyugdqba megyek, szépen lassan kiolvasom az újságot,
megfejtem a rejtvényeket, mert erre sose volt időm.

- És megfejted orejtvényeket?
- Igen. Ebéd után rendet teszek, okkor egy kicsit

leülök, olvasgatok, De még miiJdig rossz érzésem von,
hogy szabad-e ezt nekem csinálni. Biztosan az a helyzet,
hogy nehéz abból a sokéves rohanásból hirtelen megáll
ni. Szokatlan. Amásik dolog, amivel számot kell vetnem,
hogy végül is lezárult az életemnek a legtevékenyebb
szakasza. Mégis, azt gondolam, hogy helyesen tettem,
fiotalabb koramban egészen másképp fogtam fel a dol
gokat. Az utódom Katonáné Pádi Margitka fiatal is, ráter
mett is, bizonyos vagyok benne, hogy megállja a helyét.

- Úgy legyen. Neked pedig, Manyika, mindent
kászönünk, és a legjobbakat kívánjuk az Olvasók
nevében is,

Vendel segít az ioős embereknek. Pedig nagyon fárasztó
lehel, egy életen át menni, úgy, hogy az ég a fedelük,
Kézbesílőnek lenni, bizony,ielelősségtelies szellemi,
fizikai feiadat.

- De mostanra megsziínt otanyal/ilóg.
o 19730 tól levéiszekrényeket telepítettek a tanyán

élőknek. Anagylaposiak ezt nagyon ::ehezményezték,
[;lert orr régen még fiókposta is voit. Jó kis faluközösség
élott.

- Úgy mondtad, ott r!1gddlál a portán. Meg is
szeretted amunkát, vagy csak csiná/fad?

-Tényleg, nem akartam én sohúsem postás lenni. De
Q munka összenő az emberrel. Amibe sok munkát bele
fektetünk, azt meg is szeretjük. A pontosságra való
hoilam mindig is megvolt bennem, és itt az a leg
fontosabb. Úgy tanítottak, hogy először a pontosságot
tanuljam meg, azután lehetek csak gyors. Amunkának
szabályosnak kell lenni, nem lehet kétes helyzetet
te~emjeni, mert a postán minden a másé, az ügyfélé. Azt
o!evelet, újságat vagy csomagat valaki feladta, és valaki
várja,Ez a szépsége a munkának: a közvetítés. És ezt csak
pontosan lehet csináln i, vagy sehogy.

-Mi a véleményed rólunk, az ügyfelekről?

o Hát... sokfélék oz emberek. De ha o postára belép
nek, akkor a mi számunkra ők a legfontosabbak. Mindig
azt mondogattuk: "Csak az ügyfél ne pGOoszkodjon, ne
várakozzon, és mindig elégedetten távozzon.

- Voltak vitás helyzetek?
- Nagyon SOKSZO i. Gyakran előfordult, hogy valaki

viÍrto pé!diÍu! G családi pótlékot, vagyo munkanélküli
segélyt, és oz nem érkezet: meg. Akkor igyekeztem
tisztázni o helyzetet, odoielefonáltam, ahonnan meg kel
lett volna kapni a pénzt, hogy mi történ•. Mi az ember!
szolgáliuk, de a szabályok beiartásG mellett, ami elég
nehéz feladat. Én mindig szolgálatnak fogtam fel o
munkát, ezek nem nagy szovok, ez számomra ter
mészefes.

- Főpénztáros voltál, jogos a kérdés: soha nem
szédített meg a
sok pénz?
- Nem, soha

<;~i ~llji:~~;~i~f-j nem gondo1-~i tam ilyesmire.
• De arra igen,
. hogy ne hiá

nyozzon belő

le, mert az már
az én zsebem
re ment volna.
Nekem a pénz
munkaeszköz
volt, mint a
ceruza. Azt a
pénzt valaki
feladta, egy
másik ember-

E! .. b t'l . bb H M"'l' n' G' II T ' M'l 'l ' T' . nek meg kellso sor, ar o JO ra: unya I" os. ,,,acz Ize a, amas .Ila yne. Imar .
Margit. fekécs Mária, Hegedüs Magdi. Rácz Margit. Giricz Lukács kapnm, : ezen
Hátsó sor, balró! jobbra: Varga Lajos. Timar Vince. Vinkovics Imre, Tamás Hihály. nincs mit va-
Gellai György, Farkasillszki Lajos, Palercsik Sándor (1966-ból) riálni.

o Endrődi lány vagy, Manyika?
o Igen, Endrődön születtem, itt is jártam isko1ábc,

Gzulán pedig o gyomai gimiJáziumban ton ultam Honyea
Vincével, Sztanyik Öcsivel, Szabó Elekkel, Dinya Zalóval,
Szekeres Jozival és Czibulka Péterrel.

o Hogyan lettél éppen portás?
- Kitűnően érettségiztem, és tonárképzőbe jelent

kertem, de ~em vettek fet akkoriban volt ilyen.
Decemberben viszani volt felvételi opostán, jelentkeztem,
és ott ragadtam 36 évre. Saha nem volt más munkahe
lyem,

o Akkor hol volt aporta, ahatvanas években?
o A"é~házban, a Gyuriczáék felőli részen.

Emlékszem, az egész Ílelyiségben egyetlen vaskályha valt,
téien sokat fagyosKodtunk. Akkor még kézi kapcsolású
telefon volt. Ha csörgött, odaigozók közül valaki felvette
és elkezdtük dugdosni a zsinórokat. Ha Pestre akartunk
telefonálni, először Csabát kellett hívni, úgy kaptunk, egy
pesti vD~alal, de mire megkoptuk akkorra szélbomlott az
egész, Kezdnettük előröl.

-Mivel foglalkozott akkoriban aposta?
- Levél, csomag, {sekkforgalom volt, utalvány, iávirot

és hírlap. Mi szedtük o telepes rádió dliát is, ez valt a
"bakó". Akkoriban még a csomagforgalom voli osok. Nem
volt kocsija az embereknek, a kapcsolattartás ocsaládban
sokkal inkább a postán keresztül történt. Volt olyan cso
magforgaiom, hogy még a zórós előtt is kint álltak oz
emberek az utclÍn. Acsomagakat lovaskacsi vitte át a
gyomai állomósra.

-Akkor még nagy volt atanyavilágban élők száma?
- A tanyai postások reggel o nyakukba vették a

1áskál, és járták a határt. Fontos szerepük volt, a kapcso
latot jelentették a világgal. Szerették őket az emberek,
még kisebb bevásárlásokol is megcsináltok, 9\'ógyszert
vittek ki, ha fontos volt. Én még ismertem a nagy
öregeket, Varga Lajos bácsit, Vinkcvics Imre bácsit, Gellai
Gyuri bácsit. Nagy Lajos bócsi él még közülük egyedül.
Most is vor példa sokszo' ilyenre, hallam, hogy Fekécs
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MEGUJULT A SZALEZI SZINHAZ

Több évtizednyi kényszerű száműzetés után
1989-től települt vissza a szalézi rend a Táncsics
Mihály utcai épületegyüllesébe A lepuszlull, romos
objektumot lársadalmi összelogással, nyugdíjas
szerzetesek, a hívek, valami nt az önkormányzat
támogatásával elkezdlék újjáépíteni Elsőként a
kullúrház rendbetételéhez fogtak; mintegy húszmillió
forintba kerül\. mire a Don 80sco Művelődési

Ollhont - benne a gyönyörű színházlermel - ez év
októberében lelavallák A haz a legkülönbözőbb ren
dezvényeknek ad helyeI, s nyitolI szellemű igaz
galása révén lassacskán bekapcsolódik a város kul
turál is életébe

Az avatáson a budapesti Don Bosco Enek és
Zenekar adoll elő klasszikus műveket. Egy következő

alkalommal az Opera Egyesülel hozot! keresztmet
szetet a Bánk bánból. I emrégiben iss László

manyzattól. Ezl egészítette ki a küliöldi és magyar
nyugdijas szalézi szerzetesek adományai, amelyek a
lelújitas öSSZköllségének kilencven százalékát teU~k

ki. Ugyanakkor a híveknek köszönhető az ötmillió
forint ertékü társadalmi munka. Hogy mi Iyen
állapotban velték ál az épületet, arról a felső

emeleten meg lálható málló lal tanúskodik nem
beázás, csak nem gondoskodtak csatornára I, így az
esővíz egyenesen a talon Jöt! le ... A gondallanság az
állag megóvás hiánya jellemezte a visszavétel elötti
47 évet. Több vagon cseréptörmelékel és galambIra
gyát szállítollak el a padlásról. Most új a telő,

hőszigetelt, új vasbeton mennyezet van. beépíteIt
venlilátorral. Az elmúlt másfél évalatt rendbe hozták
a Béke Mozi lennállása idején 1S0-150 helyen
(kisebb bombalölcsér méretekben) atlyuggatoll
párkányzatot és mennyezetet. Az új áblakokról
hiányoznak még a drapériák Légkalapáccsa!
szétverték a vasbeton szerkezelű rr:ozigéphazal. és
acélvázas lelálót építetlek. Mivel a színpad kibon
tását nem tudták véghezvinni, építet!ek egy pódiu
mot avolt zenekari árok helyén (alatta most raktárak
vannak) A pódium miaU a nézötérből öl métert el
kellet! venni, de még így is van 250 ülőhely. Fön! a
karzaton 80 szék kapott helyet. Az ülések karpi
lozására ezután kerül sor. A világítastechnika .
irányító-berendezését a lelátó legmagasabb pontjára
helyezték, a lámpák magassága lölé. Egyedi ötvös
munka valamennyi csillar, teljes fénypompájuk
beragyogja a lermel - a szalézi színház romokból,
patkányok menedékéböl újrateremielI csodáját

{Közlemény a VAS NÉPE 1997. december 30. száma' és 5. oldaláról}

Adrián szóló énekével a Szombathelyi Fiú Énekisko
la adott műsort, amelyet a Dési Huber Állalanos
Iskola karacsonyi hangversenye követett. Januárban
kortárs könnyűzenei koncert, az Anima együttes CD
bemula ója lesz a Szalézi Színházban. Iti tartja majd
farsangi bál ját a Kézműves Kamara és a Katolikus
Továbbképző Intézet is

Tekintve. hogy egy rendház 'műsorpolitikájáról"

van szó, nem lehel nem észrevenni. hogy mindez
nem meggondolallanságról, vagy koncepció
nélküliségről, hanem hallallan nyitottságról
árulkodik. Az intézmény igazgatója, TIMÁR MIHÁLY
megerösíti ezt "Mindent befogadunk, ami a
keresztény életfellogással nem ellenkezik. A reklám
ról az gondoskodik, akinek a rendezvénye, mi pedig
kihirdet jük a templomban. Mindenkinek
megelőlegezem a bizalmat." Mihaly alyál arra kértük
mutassa meg a felújÍtolI szinházlermet. amely 
egyebek közl - kimondollan színhazi előadásokat is
vár. minthogy a történeti múltat tekintvE a rendháztól
ma 3em idegen a színdarabok befogadása. Az épület
kellős funkciójál (művelődési otthon és színház)
1938-ig egy harmadik is kiegészitelle míg a lem
plom meg nem épült. a lelkigyakorlatok színhelyéül
is szolgált. A "mindent lehet, csak akarni kell" prak
tikus elve alapján hoz ák Iéire az istentiszteletek
mélló környezetét a színházleremben: tíz méler
mélységű színpadon mozgatható volt a fából készült
oltár, amelyet előadáskor egyszerüen betoltak a
kulisszák mögé. Schmidt Mihály szalézi szerzeles,
karnagy rendezetl darabokal Még a háború alall is
vollak rendezvények. Majd az orosz megszállók
hadikórháznak használ ták, az államosíláskor pedig
irodákká építetiék al a zsinorpadlással, körfolyosó
val is eliátolI nagy színpadal Az irodahelyiségekből

mára szerzetesek kislakásail alakílollák ki; a szűk

lolyosók, lépcsösorok jól mutat jak az eredeli állapo
10L További húszmillió forinlba kerülne kibontani a
falakat, helyreál11tani a színpado\. és új lakásokat
építeni a most ill lakó szerzeteseknek Ha erre sor
kerül, toldaléképületet, vagy az udvaron felhúzolI
önálló pavilonokat is el tudnak képzelni

A rend 1989-től települt vissza az épülete
gyüllesbe (Tímár Mihály valamennyinek vezetője 
kollégium, művelődési ollhon, szinház, noviciálus,
oratórium, lemplom - nem azért mer; álláshalmozó,
hanem mert nincs pénz ennyi emberi fizeini )
Elsőként a színházai is magában foglaló rendházat
lették rendbe. Háromszázezer fori nt jölt össze a
hívek adományából, másfélmilliót kaptak az önkor-

KEDVES OLVASÓINKf
Levelet kaplunk, s egy újsághírl amindannyiunk

által szereleII, lisztell és nagyrabecsül! TiMÁR
MIHALY alyálól, aki közludollan sok évig Endrőd

plébánosa voll. Budapes/re szó/ito(ta a Rend, s
néhány éve Szombathelyen műkódik az oltani rend
ház és papi inlézmények igazgatójakénl S bár az ill
közreadott ujsághirnek nincs gyomaendrődi

vonatkozása, de mégis, igazatása annak. hogy
örömében és munkája gyümölcsében mi is osz
lozunk s annak is miért is látogal oly ritkán l70zzánk
Tímár alya, minI ahogy levelében irja: "Az abszolúl
reménység birtokában kütdöm ezl a cikket. Nem
hivalkodásból, hanem merI véreimmel, vacer
leslvéreimmel most is egy vagyok télekben. Ilyen
értelemben szeretném megosztaní velük örömömet...
A közös öröm mellell megérlenék jó vacer
testvéreim, hogy miért nem tudok gyakrabban menni
óhazámba.. ,•

Dobi I.•/. HO~ GYOMAENDRŐD Fő út 45.
Tel.: 0666285301 Tcl.:o666/3S6-57:

06-3 0/06--781
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Az abi
teszi
a ház~#J

MŰANYAG A TÓK, ABLAKOK
GYÁRTÁSA· EGYEDI MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1

81/1.TellFax: 66/386-328

Te!~phdy;ulcás:
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Ezzel a címmel jelent meg január 30-an 16
órakor a Vigadó Galériaban (Bp V Vigadó tér)
Kunkovács Laszló lolómüvész kiállijasa.

Mindig örömmel adunk hírt a Balogh Béla
dÍjas müvésznek a'beszélő képek alkolójának" kial
lilásairól azzal anem lilkoll szándékkal, hogy hírél
szerte vigyük az orslcigba, s az Internet úlján a
világban is.

Kunkovács így vall ulazásáról: " Ült jurtája
homályában, nem mozdult. Oka voll rá, aha óság
háromszor elvette a sámánholmiját és háromszor
volt börtönben miatta.

Összeszediem a szavakat, és kérlelve ma
gyaráZlam: Mi is kelelen éltünk. Európába
költöztünk és már ezer éve keresztények vagyunk.
De amikor mesét mondanak az édesanyák. még
akkor is belerejtik történeteikbe az ilyen embereket.
mint maga, bácsikám. Ezért. egyedül azért jöttem
ide olyan messziről.

Ládájához lépett, előszedie a szalagokkal és
zörgő vasdarabokkal teliaggalott ruháját. saslollas
lejdíszéL dobját. Méltósággal öltötte magara
jelvényeit. s közben atöpörödött ember mind na·
gyobbnak látszott.

AJ. utolsó napom voll aHövszgöl-tónál. nem
maradhattam tovább. A következő években újra
meg akartam látogatni. Fel kell jutni a magas
hegyek közé. ahol a kicsiny nép rénszarvascsor
dákkai vándorol. Közben változások történtek
Mongóliában. 1992-ben meghall. és megadatott
neki. hogy sámánkénl temették el

Gyakran nézem az akkor készüII fényképet
Sátra elótt. föld talpazatán akár egy szobor."

A kiállIlás február 15-ig lesz nyitva. hétlő

kivételével10-től18 óráig.
E szavakkal invitál bennünket: "Nekem

megadatott. hogy találkoztam tállosokkal, tudós
pásztorokkal. és gyermekkorom különös alakja. a
vén marhahajcsár is az lehetett. Bebarangoltam
SzibériáL Közép- és Belső Álsiál. lelkerestem az
ulolsó sámánokat. Fotóim, írásaim kiállilássá lorr
tak össze, amelyeket 1993-ban mutattak be. amikor
Budapesten tartották nemzetközi lanácskozásukat a
samanizmus kulalói. AJ.óta újabb lejezetekkel
egészült ki."

1937.

Korobeli viccek:

I. Vendéglős: - Miért tette le okávét a székre?
Vendég: -Mert olyan gyenge, hogy ki kell pihennie magát.
2. Arisztid elmegy vásórolni a csarnokba. Kérdi okofól:
~ Kéhem, hogya tojás?
- Hot fill er, de o töröli öt fillér.
. Jó, kéhem - mondja Arisztid -, töriön össze nekem vagy
tizet.
3. Nó: -Volószínüleg eljön a mama.
Férfi: - Én is azt hiszem, mert oz időjás béka oz üveg alján
von. Az pedig vihart ielent.

Lejegye~le és o me.gie~YZéseket írta
HORNOKNE NEMETH ESZTER

Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogya felhívás 1937-böl
való. Bár.-Úgy túnik, h09Y az eiIeit hatvan év is kevésnek
bizonyult a megoldásra...Eppen 1997 decemberi tes/ületi ülésen
emelték fel ahelyi autóbusz viteldíiát 50 forintrál 55-re, vagyis
oda-vissza 110forintra. Tehát bármilyen Gyomán intézhető ügye
i10 forinttal többe kerül az endrődi embereknek. Igaz, gyalog is
lehet közlekedni...

11.15.3. old.
"Olcsó összeköttelés Gyomával! Régi igoZ5óg, hogy egy

község fejlődése szoros összefüggésben von azzal, hogy miként
közelilhető meg ... Endrőd a vosútvonollefektetésekor kimaradI o
fejlődés vonolából. .. hányan költöztek el végleg közülünk csak
azérI, mert megfelelő olcsó közlekedési eszköz hiányában kényle
lenek okönnyebben megközelithető községekben meg telepedni ...
Gondoljuk meg, hó ny ezer pengó kereset gazdag it ennek folylán
más községeket... Lapunk ezennel meginditja oz akciót: felkérünk
mindenkit, oki o Gyomóvol való ió, bizIos, gyors és olcsá
közlekedés megoldására kivihető megoldást talál, közölje
szerkesztőségünkkel ..."

III. 15.6. old.
"Endrödi munkástömegek idegenben... Az elmúlt hetekben

munkásrajok lepték eloközségházót, hogy megcsinólják a
ízerzödést az uradalmak kol. Március l5-ig oz alábbi szerződések

történtek:
- Farkos Gyula macskási urodaimába 60 női munkós
-Léderer gazdaság pusztoözönholmi uradalmóba 40 ötháno-
pos és 20 kéthónapos
-Apusztatenyói gozdoságba 35 öthónapos női idénymunkás
- Vastagholmi gozdoságbo 12 női munkás
- Ókigyósi urodolomba 81 munkás
- Mezőhegyesre 75 munkás 6hánopro
- Purgly Emil útmunkálatokhoz 200 munkás
- Németorszógbo 36 répamunkás. Felhivjuk a figyelmet,
hogya németországi munkálatokra senki ne jelentkezzen,
mert omunkáslélszóm betelt."

Már az előző számokban is írtunk a falu további sorsát
meghatározó munkanélküliségröl. ez a cikk ismét (sak alátá
masztja a faluból valá szomorú elvándarlást.

I. 15. S. old.
1937.

X. 15. 7. Old'l ,'. .... lA templom építése is csak terv
"Községi képviselő-testületi HARMAS - KOROS 1936.m~r~dt. Érdeke: megfigyelni,.hogy

közgyúlés. Elhatározték, hogy .. nehany Endrodhoz tartozo kIS
. o község fontosabb utcáinak gyologjérdáit betonnal település: Nagylapos, Oregszőló, Csejt ebben oz időben Hunyához

burkolják, s oz így felszabadult téglamennyiséggel oz Újtelep hosonláon mintha önállá községgé szerteteff volna válni.
utcáit kövezik. Templomot akartok, községházát akortak, postát akartak stb.

- Sürgősen megindítják Kocsorhegyen oz Öreg kertekben a Lehetséges, hogya történelemben. nem a. ~anyavilág meg~z~n:
múkutok fÚfésát. tetése következeff volna, ezek o kIS telepiJIesek mostanra onalIo

- Elhatározták o község piacterének bővitését és kővel valé községekké nőllek voln~' Ezzel szemben mi történt - Csejt
burkolásál. megszúnt, Nagylapos és Oregszőlő visszafejlődöff - 1982 óta már

- A templom mellelti lelkel biriokba adták oz egy- Endrőd sem önálló.
házközségnek, hogy azon polgári iskolái tornalermel él kél lan
termet építsenek."

Xl.l 5.4. old.
"Doktorrá ovotás. Csékási Béla polgéri iskolai tanért folyó

hó 7-én ovotlák állomtudomónyi doktorró o szegedi egyete
men."

XI. 15. 4. old.
"Hózasság. Df. Timór Séndor vezető löorvos és Feindl Klára

úrleány oktáber 25-én tartolták esküvöjüket o Budapest
Erzsébetváros templomban. Szabó Elek okI. tanitó és Kovács
Etelka úrleány folyó hé 9-én kötötlek házasságot oz endrödi
templomban. Melegen grotulólunk."

Tehát kedves Olvasó, legyünk elnézőek, ha időnként

kinyekken abokánk o betonjárdán: öreg már szegény, ráncos,
töpörödöfl...Hogy oz eltelt hatvan év alatt csak karbantartásra
kelleff volno odafigyelni' Hát igen...

Apiadér alaff oHősök terét keff érteni.
Atemplom meffetfi telekre tényleg felépült apolgári iskola

torooterme, agyerekek még mo is használják, pedig apolgári
iskolának már régen se hire, se hamva.

Nekem nagyon tetszik, hogy oz ilyen híreket is közzé tet
ték akkoriban. Minden település csak gyarapszik, gazdagszik, ha
fokái eredményeket érnek el. Béla bácsi egyébként is
kiemelkedő pedagógus egyéniség volt. Innen Gyomára került o
gimnázíumoo. Úgy tudom, a Csókásit is rálo nevezték el. Béla
bácsi tavaly halt meg Csonádapácán.

Ez o hír is - oz előzőhöz hasonlóan - fontos volt a falu
életében. Mindkét házaspárt nagyon tisztelte a fqlu, hiszen az
emberek szolgálatában élték le életükef. Még sokan emlékszünk
Tímár doktor úr komoly, az emberekre figyelö tekintetére,
segítőkészségére. És nogyon sok tonít'lányánok máig off von a
lelkében Szobó Elek Tanító Úr embersége is, ha tud rólo, ha nem.

Sojnos, o Szent Imre iskola mel/ett (Őregszőlö, Kondorosi
út) nem épült meg anépház. A4000 P-as költségböl 3000 P-t
kéri Endrőd a minisztériumtál, s feltehetően azt nem kapták
meg.

"Egyházközség alakuló ülése.
l. A Szent Imre iskola mellet! "NÉPHÁZ" építéssel is

foglalkozolI o testület. Kézséggel vállolja, hogy az öregkert
munkástömegek... gondozása érdekében az iskola mellet!i nogy
lelken gazdasági Népházat, sebben olöldkereszl ebédeltetési...
helyiségeI kapjon ...

2. Örömmel vette tudomásuI... oz öregkerti Hangyo
Szövetkezet lemplomépítési akcióiának megindítását.
KimondolIo, hogy omennyiben úgy oz itteni, mint- ocsejti
lakosok lótható és elégséges anyagi jeiét adják tervük
komolyságának, o testület nem zárkózik el o terv meg
valósitásától.
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/Folytatjukl
Szerkesztette:Császárné Gyuricza Éva

ENDRŐD

"Róm. kat. egyház_ Alapítva: 1731. Temploma 1804-ben
épült. lélekszám: 12.061. Apátplébános: Csernus Mihály m. kir.
kormányfőtanácsos, v. nemzetgyűlés; képviselő. Kápiánok:
Zsombok Ferenc, Szvetics Kálmán és Sófalvy Márton.
Endrődszentlászló önálló lelkészség. Vezető lelkész: Betuker
Ferenc.

Ref. fiókegyház. Lélekszám: 605. Az endrődi körzetbe tar
tozó evangélikusokat a református hívekkel együtt a gyomai ref.
egyház misszió lelkésze gondozza. Lélekszám: 77.

IZL hitközség. Alapítva: 1842. Az imaház 1920-ban épült.
Hitközségi elnök: Izsák Adolf dr. ny. állatorvos. Lélekszám: 65.
Rabbijuk Békésen lakik."

Díjnok: Sáfri Károly."
ENDRŐD

"100%-ban magyar, 12.061 róm. kat., ref.505, ev. 77, gör.
kat. 12, gör. kel. 3, izr.67 vallásfelekezethez tartoznak.
Lakóházak száma: 3019, ebből 1031 a belterületen, míg 1988
a külterületen fekszik. A lakóházak tetőzete .60 % cseréppel,
30%-ban náddal, míg 10%-ban palával fedett.

Endrőd község elöljárói és tisztviselői:

Főjegyző: Harsányi László, Bíró: Kalmár Imre, jegyző: dr.
Tóth Tibor, S.jegyzők: Pádár Miklós, és dr. Borsi Vincze,
Törvénybíró: Hunya István, Esküdtek: Matuska István, Varga
Mátyás, Hornok István, Fagyas Imre, Fülöp jános és Dinya
István. Gazda: Kovács Sándor, Irodatisztek: Urbán János, Honti
Elek, Bartha János, Kovács józsef, Szabó István, Ugrin Vendel,
Hanyecz Ernő, Domokos Lajos és Tímár józsef. Díjnokok: Fehér
Sebestyénné szül. Hegedüs Margit, Harnos Lajos és Mészáros
Lajos, Kisegítők: Tímár Tivadar, Szakálas Béla és Tímár Imre.
Rendőrőrmester: Velencei Pál, Rendőrök: Debreceni Sándor,
Talán István, Budavári jános, vitéz Zs. Tímár András, Fekécs
Lajos, Szujó Imre, Németh János és Dévai István. Házmester:
Gellai István."

Egyházak:
GYOMA
"Ref. egyház. Alapítva 1634. Temploma 1791-ben.

Műemlék. Lélekszám: 8250. Elnöklelkész: Bay józsef egyhm.
tanácsbíró. Lelkész: Gyökössy Dániel iskolaszéki elnök.
Hitoktató lelkészei: Palotás István. S. lelkészek: Katona Gyula és
Egeresi László.

Róm. kat. egyház. Anyakönyve 1540. Temploma és
árvaháza 1878-ban kapriozai Wodiáner Mór kegyes
adományából épült. Lélekszám: cca. 3000. Lelkész: Csernai
Géza plébános.

Ev. egyház. Alapítva: 1835-ben. Temploma 1863-ban épült.
Lélekszám: 1140. Lelkész: Feiler Ernő.

Baptista gyülekezet. Alapítva 1885-ben. Előljáró: Hidvéghi
Gergely. Lélekszám: 12.

IZL hitközség. Alapítva 1847-ben. Temploma 1868-ban
épült. Elnök: dr. Tardos Gáspár. Lélekszám: 121 fő. Hitközségi .
körzeti rabbi Békésen székel. Izr. szentegyleti elnök: Breuer
Lipót. Jótékony izr. nőegylet: Grósz Salamonné elnöknő."

I~éretes lábbeli készítést
mérsékelt felárral váf(alunk."

35·től 42-es méretitj.
SE(/RO MODELL BT.

Fő út 57. ((/oft Napkefeti vendétjlő helljén )
Te fe fon: 06·66·386·800

Ezzel a címmel adta közre díjnok: Balogh Erzsébet.
tájékoztatóját Tóth Kálmán fő- ÖTVENÖT ÉVVEL EZELŐTT... A gyomai m. kir. járásbíróság
szerkesztő volt budapesti laptula- tisztikara:
jdonos több kiváló munkatárs I. Rész. Járásbírósági elnök: dr.
közreműködésével (akiket sajnos B~KÉSVÁRMEGYE ÚTMUTATÓJA Romváry Tibor, járásbíró: vitéz
a könyv szerzője nem nevezett Hárs László. Telekkönyvvezető:
meg). Ez időben a vármegyét 1943. Vörös Ferenc. Irodatisztek:
baiczai Beliczey Miklós főispánl.!=======================dVecseryImre és Szilágyi István.
irányította. A könyv 218-220 és 507-519 oldalakon Endrőd

nagyközségről, 221-240 és 540-549 Gyoma nagyközség járásí
székhelyről ad közre különféle ismereteket. Ezekből szeretnénk
szemelvényeket közölni minden kommentálás nélkül. Nem
kívánunk sem a személyekhez, sem a közreadott adatokhoz
"értelmező szótárt" adni.

Mi a célunk?
Emlékezni és emlékeztetni! ... Hogy milyen volt a hivatali,

társadalmi, kulturális, és szociális helyzet, a gazdasági élet 55
évvel ezelőtt? íme:

"GYOMA NAGYKÖZSÉG. Járási székhely.
Lakosainak száma: 12.223 lélek.
Közigazgatásilag a községhez tartoznak: Besenyszeg,

Bánomkert, Hantoskert, Zeőke telep, Újkert és Pocos elne
vezésű lakott külső városrészek is, valamint a határnak révIa
posi, magtárlaposí, vidólaposi, öreg tanyák; keselyős, ugari,
páskomi, örökös-nyiiasi, danzugi, egei halmi, zöldlaposi, cser
gettyűfoki, fattyasi, zsellérföldi. előhalmi, kölesfenéki, görögál
lási, nagyállási, kisnyilasi, halmagyi és Zsófia majori. A csuda
bala gyűjtőnév alá foglalt Geiszt-balai, Fekete-balai, Zichy
balai, Salgó-balai részek és Boroszló, valamint Sirató, Kecsegés
és Torzsás néven emlegetett határrészek. A csudabala részen a
hetenként kiszálló közigazgatási kirendeltséget is tart fenn."

"ENDR6D NAGYKÖZSÉG
Lakosainak száma: 12.825.
Közigazgatásilag a községhez tartoznak: Csejt, Udvarnok,

Szentmiklószug, Görögállás, Varjas, Sima, Simaizug, Kis és
Nagykoplaló. Rigajos, Nagylapos, Kisrét, Kocsorhegy,
Décsipaskum, Kuria, Öregszőlők. Ugar, Kis és Nagyperes,
Endrődszentiász ló."

Lakosainak megoszlása, elöljárói és tisztviselői:

GYOMA
"100% magyar. 70% ref, 15% róm. kat., 13 % ág. h. ev., 2%

izr.. és egyébvallású. Lakóházainak száma: 3000, nagyobb fele
cseréppel, kisebb fele nád és palatetővel, vagy zsindellyel van
fedve. Lakosságának kétharmada a belterü leten, mig egyharma
da, kb. 4000 lélek a külterületen él.

A gyomai járás1 főszolgabírói hivatal tisztikara:
Főszolgabíró: csermefalvi Sorbán jenő dr., szolgabíró: Táby

Andor dr. tb. főszolgabíró, m. kir. gazdasági felügyelő: Nagy
Kardos János, irodatisztek: Thury Sándor és Pethő Andor,
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ORVOSI TANÁCSOK

AKERTBARÁT KÖR ÜZENI•••

Császár Ferenc
Rt. ügyvezető ig.

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÜZLETHÁZA

ÁRUAJÁNLATA:
(Endrődi u. I. HáztaI1ási Bolt)

Tel: 386-637, vagy 06-20-254-663

Magas színvonalú idősek

háza épül Endrődön

A Körös Termál Hotel Részvénytársaság
Igazgató Tanácsa 1998. január lS-én nagy
horderejű döntést hozott. Az eredeti koncepció
!négycsillagos gyógyszálló] fenntartása mellett,
és ettől függetlenül o Blaha LUlza úti volt
"Nagylányiskola" épületének felhasználásával,
annak tovább épl1ésével létre kíván hozni egy
magas színvonalú IDŐSEK HÁZÁT, mely befo
gadni SZándékozik minden helybeli lakost, aki
erre igényt tart. De nem zárkózik el a város
vonzáskörébe tartozó településeken élők el61
sem. És nem zárja be kapuit az elSZármazottak
és hazavógyók elől, akik csendes nyugalomra,
pihenésre, és biztos támaszra, igazi otthonra
vágynak életük alkonyán.

A részvénytársaság úgy ~éli meg, hogy
kellő el6készllés után egy év alatt elkészülhet
az idős korúaknak hajlékot adó létesJlmény,
mely o tervek szerint 26 fő elhelyezését tudjo
biztosIlani, vélhetően 16 egyszemélyes és 5
kétszemélyes lakásokkal, mely óli az elős

zobából, benne beépllett szekrénnyel, fürd6s
zobából, és lak6szobából. A létesllményt olyan
alapokra tervezik, mely az esetleges bővl1és

lehetőségét is biztosIlani fogja.
Az otthonban a részvénytársaság gondo

skodni fog kulturált társalgóról, külön építésre
kerül egy imaterem is.

A társasóg fenti létesllménye olyan
öregeket is befogad, aki csak nappali
időtöltésre vágynak, megfelelő étkezéssel,
úgynevezett napközis gondozásban.

Mind eme koncepció csak akkor kerül
megvalósllásra, ha megfelelő szómú jelen
tkező leszl

Örömmel adjuk hírül, hogy koncepciónkat
dr. Dávid Imre polgármester úr is támogatja, s
reméljük az Önkormányzat is meg ad minden
segllséget mely az el6készítés és működtetés

sorón felmerülhet.
Akik rendszeres olvasói e lapnak,

hónapró!-hónapra figyelemmel kísérhetik e
vállalkozás sikerét.

VALUSKA lAJOS
KERTBARÁT KÖR

elnöke

jaival, olyannyira, hogy minden évben
közös lermékbemulató kiállítási ren·
dezünk. Közös vezetöségi üléseket is
tartunk, rendezvényeinkre meghivjuk
egymást, ahol ismerkedünk és ki
(seréljük tapasztalatainkat.

A következő hónaptól kezdve
néhány ió tanáccsal látiuk el
kertészkedö olvasóinkat, de hírt adunk
minden olyan eseményről is, melyet az
év folyamán szervezünk.

E rohanó, sok-sok gonoszsággal
teli vilógunkban talán nem elcsépelt a
mindenki által ismerI mondás, mellyel
masl búcsúzam olvasóimtól:

Aki a virágaI szereli, az rossz
ember nem lehet.

HÁZIORVOS

lom.)
Az orrmelléküregek gyuUadása bakteriális

eredetű. ak.kor keletkezik, ha amelléküregek
elveszti k összeköttetésüket az orrüreggel.
Lázzal. hőemelkedésseljár. fejfájást okoz. mely
különösen fekvő helyzetben. vagy a fej előrehaj

lásakor fokozódik, állva inkább csökken.
Leggyakoribb oka az elhúzódó nátha.

Kezelése orvosi feladat.
A gégehurut a felső légúti hurut részjelen

sége. Fő tünete a rekedtség, száraz érzés a garat
ban.légcsóben.

Kezelése elsősorban pihentetés. az ártalmak.
kerülése.

Ugcső-, hörgő hurut legtöbbször náthá
hoz. garathuruthoz csatlakozik. Okozója legtöbb
sZör baktérium vagy vírus, de tizikai vagy kémi

ai ártalom is okozhatja. Száraz köhögéssel
kezdődik. majd megindul a köpetütítés. Lázzal.
általános tünetekkel járhat. Néhány nap, I-2 hét
alatt maradéktalanul megszűnik.

Feltétlenül gyógyszeres kezelés szükséges.
Az INFLUENZA járványos, tömeges meg

betegedéseket okozó, cseppfertőzés útján terjedő

vírusbetegség. Okozója az A illetve B vírus.
Jellemzője a hirtelen kezdet, fejfájás, magas láz,
köhögés. loroHájás, izomfájdalmak.. A heveny
betegség 2-5 nap alatt enyhül, de gyakran
kísérhetik súlyos szövődmények. melyek
különösen idős korban vagy idült légzési és ke
ringési betegségben szenvcdó'kre lehet veszélyes.

Megelőzés céljából védőoltás ajánlott.
Megbetegedés esetén feltétlenü! időben fordul
janak orvoshoz.

za, hanem ezzel hazzójárul városunk
szebbé léteIéhez is.

Gyomán a Katona Já~sef

Múveiödési Házban kaptunk helyet,
ahol havonta egyszer ősszejővünk,

nyáron tagjaink kertjeit látogatjuk,
hogya helyszínen próbáljuk tudá
sunkat, tapasztalatinkal kicserélni,
gyarapítani.

Kapcsolatunk nagyon jó a
Szarvasi-, Kondorosi Kertbarát Kör tag·

Kedves oll'asóinkf
Védjük egészségünket I

Lnpunk hastíbjain ezen
,';-

nít megszólal luízion'o-
sunk. Remélj/ik.
megszil'lelendó' hmZ/los
tanrícsaival segíti
Önöke I. Kérjük, írják
meg. miről szeremének
hal/ani.

A FELSŐ LÉG ÚTI
HURUTOKRÓl

A közönséges nátha - közönséges meghűlés

- az orr-garat nyál kahártya hurutos gyulladása,
melyet Iegt0bb~zör vírus okoz. 6sszel és
tavasszal fordul elő leggyakrabban.
Cseppfertőzéssel terjed. A szervezet ellenálló
képességét csökkentő tényez6K, pl. a meghtílés,
segítik. A beteg legtöbbször láztalan. I-2 napos
lappangás után 0frSzárazság. garatszárazság,
kaparó érzés. 0frfolyás, tüsszögés. orrdugulás,
torokfájás, t·ejfájás. szemkönnyezés lép fel. rossz
közérzet kíséretében. Légzés csak szájon át
lehetséges. Az orrváladék elóbb híg. vizes. majd
sűrűbb, később esetleg gennyessé válik.
Szövődményként arc-, homloküreg-gyulladás
léphet fel. különösen kisgyermekeknéJ.
SZ0vődmény~k fellépése nélkül a betegség
néhány nap alatt. legfeljebb l-2 hét alatt lezajlik.
hőemelkedéssd, I-2 napig tartó jelentéktelen
lázzal is járhat.

Kezelése tüneti. (Meleg tea, forralt bor,
nedves. vagy száraz kötés a nyakra, Barbamid,
Algopyrin, Amidazophen. I-2 napos ágynyuga-

Kedves O/vasól
E rövid pár sotra/ szeretném

bemulalni a helybeli Kenbatá! Költ,
alakulását, !evékenységé!:

Megolokulásunkot 1989 évben 20
taggal kezdtük. Sajnos már az olapitó
tagokból kevesen vagyunk. Tagjaink
betegség, haláleset miatt kicserélödtek.
Azonban jelenleg 50 tagunk van
Célunk az, hogy életünk során szerzeli
tapasztalatokal ótadjuk a fiatalabb
nemzedéknek. Sajnos ez nem mindig
sikerül. Ezért is örül1ünk a VÁROSUNK
szerkesztösége kérésének, melyet
örömmelteljesílünk, hagy elap hasáb·
ioin keresztül sokakhoz, a kertet
szerető és szépítő lakosokhoz eljus·
sanak a sok éve örzött taposzlolatok.
Mert egy gondosan ápolt kert nemcsak
annak hoz örömet, oki szépíti, gondoz·

Garancia! Minőség!

Kedvező ár!

G~tt~i eipS'
GYOMAENDRŐD,Fő út 140/2

Tel.: 06-66-283-359

Étolaj kimért: 182 FUI. (l literes 207.-)
Liszt: 57 Ft/kg.

Alma: 50,-60,-70,-80 Fl/kg
Hagyma: 70 Ftlkg
GUMICSIZMA

[ Oszt. árengedménnyel'
Hipó 20 FUI. (Edényt hozni kell!)

HÉTÍZÜ KISÜSTI, HUNYAI FÖZÉSÜ
VEGYESPÁLfNKA 650 FtI!
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Az en..d·:rődi BeIIák.

Az endrődi Bellák, balról jobbra: József, Imre, Mária, Antal, Ferenc, János, Tibor

Aki az Endrődi Bella család bemutatására
vállalkozna, nagy fába vágná a fejszéjét. Hiszen
a népes család minden tagja, kivétel nélkül
Istenáldotta tehetséggel van megáldva. Vannak
közöttük vers és prózáikról, festők, grafikusok,
és a művészeteken túl az un. civil szakmában
dolgozóknál is megnyilvanul az öröklött tehet
ségük. A család aJbumait, bármelyik családtag
verseskötetét lapozva, a magnószalagokat hall
gatva olyan értékek birtokába lehet jutni, ami
nem mindennapi. Sem a család, sem bármelyik
tagjának műveit az újság hasábjain lehetetlen
még a teljesség igénye nélkül is közre adni. De
van valami, amit ezen értékeken belül. min
denképpen meg kell Imi e család
vonatkozásában. Példaértékű, és irigylésre
méltó a dédunokák, söt az ükunokák családi
vonatkozású írásai, a családi múlt, az ösök
kutatása, a családfák elkészítése, az endrődi

nóták.. mondak gyüjtése. Ebből a különleges
értékből, szedtem össze néhány írást, amelyek
ben elödeikhez szólnak a Bella család gyer
mekei.

"Az ember világra Jön, él. sieret, szenved,
meghal, és feledésbe merül. Gyakran sw év
múlva már híre hamva sincs azoknak, akiknek
fizikai létünket, szellemi, és lelki tulajdonsá
gainkat köszönhetjük. Az ember élete mégsem
lehet olyan értelmetlen, hogy a halál beálltával
végképp vége lenne. En inkább ugy hiszem.
hogy az élct hasonlít ahhoz a láncszemhez,
amely része egy nagyon hosszú láncsornak. Ily
módon van előzménye és folytatása. A tegnap a
mában. a ma a holnapban él tovább. Az ember
képes emlékezni al elődökre, és képes ráérezni
az utódokra." (Bella János !935. febr. 22) Ö
készítette el azt az albumot is, amelyben
fényképek, illusztrációk és versek, teljes
mélységű családfa formájában emlékezik mind
apai, mind anyai ágoll az ük, a dédszülökre.
nagyszülőkre, szülőkre, de bemutatja asajál

valamint a testvérei családját is. Meghatóan
szép ez az album, a család régmúltjából, az
1700-as évekbö!, a jelenbe vezet. Bella János
fiatal kora óta külfóldön éj, ott írja verseit, festi
k~eit és tanítja az ifjúságo!. Műveit gyakran
lehet magyar kiállitásokon is látni. Családi ver
seiből kettőt választottunk:

Tegnapi és ho/napi párok

Megint őket látom az Alkonya!ban.
Ké::: a kézben sétálva merengnek.
Gyermekei. lány. s fiú alakban
az örökmécsként égő Szerelemnek.
Csak mennek. mennek.,
nem is né::.nek hátra...
Mögöllük az egyre gyorsuló Halál'
Láttam őket tegnap is és máma
pedig nyugosznak ötven éve már.

Megint őketIálom ai: Alkonyatban.
Ké::: a kézben sélálva merengnek..
Gyermekei. lány s fiú alakban
az örök mécsként égő S:::erelemnek..
Csak mennek, mennek,
nem is né:::nek hátra
a Halálra mögöllük ügyet se vetnek.
LátlOm őket tegnap is és mámo.
pedig még meg se s::iilettek.

Átlépni az idő határon

S:á:::húss:::al és s:::á::hatvannal
s::águldollam léleks::akadlan.
Nyorgalni így csak olyan lud.
aki már a vesztébe fut.

Ben:::inl neki és gázt bele
a l1yol11aveszett nniltfele'
Elhagyva minden tétovázót
elő:::ölI autónk. szinte gá:::olt'

Meg kell találni mindenáron
ama tovatúnt harminchárom
ével. amil ifjúkorban
vesztellem el magyar honban!

- De az idő 011 is haladt:
GyerekfelnőlIlell az alall
s a régifelnőlleket pedig
eltemeuék, vagy most temelik'

Múltba így jutni nem lehet
csak úgy. ha az emlékezet
fantázia és az álom
lép át velünk időhatáron'

A "Három testvér versei" címü kis könyvet
olvasva igen meglepett. amikor Bella József
nevével is találkoztam Többször gyönyörköd· .
hettünk leányának, Rózsának a kiállított
képeiben, söt Rózsa verseiböl is hallottam már,
de azt nem tudtam, hogy az apa, Bella József is
ír verseket. Beszélgetésünk során szerényen
megjegyezte, hogy csak a fronton irogatott..

Levéljó anyámnak

ElŐl/em hever
a zölds!Ínü tábori lap.
Eszembe ötlik
ezernyi gondolat.
Írn ám e sorokal
megremeg a kezem:
Édesanyám.
nevelésed. neked megkösi:őnöm!

Küldöm e levelet
messze idegenből.

nagy Oroszországnak
véres mezejéről..
Kedves édesanyám
ne hullasd könnyedet:
Hazáért meghalni
ez csak öröm lehel

Olcsó ill az éleI:
ólommal fizetnek'
Egy helyébe. ha kell
százat is küldenek!

Mutasd a levelei
büs:::kén mindenkinek.
ne s::égyeld azoktól.
kikféltek a Ha::ának
nevelni gyermeket'
Anyám. a Hazáért
ha meghalna fiad.
ne könnye:::z. mondd büs::kén.
te küldhetsz még másikat'"

Ugyanebben a kötetben találtam Bella
Mária, verseire. Beszélgetésünk során több
saját költésű dalát elénekelte, verseit elszavalta.
Sok verset írt volt munkatársaihoz, amikor még
az ENCI-ben dogozott.

Az ő vátogatásának első verse:
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Tevékenységeinkel piacképes áron kináljuk
<fi"Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése
<2"Transzportbeton és betonacél értékesités, előregyártás, szerelés
cll" Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, Interspan

bútorok)
<fi"Építőipari anyagkereskedés (fenyő fűrészáru, Interspan bútorlap

szigetelőlemezek, kartonplasztlemez... )
<ir Épitőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu,

keretes állvány, útpanel ... )
0"Burkolólap értéskesités (minta után)

Közlemény
Tóth Mihály endrődi kántor címe és új telefonja:

5502 GYOMAENDRŐD, Korányu u. 15.
Telefon: 66/282-452

Irt e kötetben Mária néni az unokáihoz.
munkatársaihoz. de jellemző, hogy a válogatás
utolsó versének cime:

Összeállította

Csaszárné Gyuricza Éva

Anyámra gondolok néha
Hófehér; tiszta asszonyt látok
Akit vétkes haragomban tilkon
Mindíg á/dok.

Anyámra gondolok néha
Ki szentebb az áldolt Máriánál
De nem szült még léhább fiút senki
az Ő fiánál.

Anyámra gondolok néha
Már nem tIIdom milyen az arca
Az ölelését rég elfeledtem
A sors így akarta.

Anyámra gondolok néha
Ki litkolta, óvta nJinden álmát
Ki töviskoszorúsan szülte mégis
A koldusok királyát.

Anyámra gondolok

tisztelet, hála az életért, a tehetségért az
ősöknek.

Befejezésül a "Három testvér versei" kötet
bevezetőjéből néhány gondolat, Bella János tol
lából:

"Családunkban az éneklés, nótázás. verselés
szinte hagyományos. A népes rokonság kőrében

mindig akadt alkalom erre. A Szabadságharc
idején anyai dédapánk kántor volt Aradon.
akinek honvédtisztként KOssulhtal külföldre
kellett bujdosnia. Neje és kislánya az endrődi

Plébánián kaptak menedéket. Anyimk vallásos
neveléséhez nagyban hozzájárul l. hogy
nagyanyja révén szoros kapcsolatban volt a
család az egyházzal.

Anyánk szépen énekelt, szépen dalolt és
minden szép és jó utáni vágyat Ö oltotta belénk.
Jóska bátyám, fiatallegénykorában került az
orosz frontra. Ott irta első verseit I 942-ben.
Hamarosan súlyosan megsebesült. Mariska
nővérem ugyanilyen korban kezdte a verselést,
miután két kíslányával özvegyen maradt.

De mintha összebeszéltünk volna, én is 23
éves koromban kezdtem verseket imi, miután az
56-os forradalom után elhagytam az országot.
lsten Haza, Szabadság, Szeretet. Család
Szülők, Ösök, mindezek szent fogalmak marad
tak számunkra a mai napig."'

Errő I tanúskodnak e versek is.
A fiatalabb János
kötetében is megtalál
tam azt a verset, ami
összeköti a "Bellá-kat,
azaz a szülői szeretet,

Tanítottál volna: tapsra. táncra
- Heje vígadozásra
- Huja mulatozásra
Hazudtál volna inkább, mikor tanítottad
Az Embernél nincs semmi csodálatosabb

És fülembe rikoltják
Vége-Vége
Én nem tudok többé nézni

A büszke jegenyere.

Levélpapír; kuszált sorok. ..
ki ennek írója?
Ki az. aki rezgő kézzel
e sorokat rója?
Az én drága édesanyám
írna a fiának.
aki miatt sok év óta
kínozza a bánaI.

Mert, én fűzfa lettem
Küszködök az árral lábam lenyz7gö::ve
Iszappal, mocsárral
Az egekre nézek
De nem kiáltok
Nyakamo/1 vérszopó Iiánok
Baglyok repültek vállaimra

Mindig mondtad, nézz ajegenyére
Olyan legyél mint Ő. büszke, dacos
A haragos szélnek csak fejet hajts éppen
Ne térdben. derékban ereszkedj a sárba
A megalázot/ság fokára

Elfogyott már az ereje,
nem tud ő már írni.
Reám néz kérő szemekkel
és hozzá kezd sírni:

Ajánlás: volt tanáromnak

Janifiam, hogy ha megjön
fogadd őt helyettem.
Mondd meg neki. hogy holtomig
vártam és szerettem.

S az ismerkedés során előkerült egy újabb
verses kötet, amelynek irója szintén Bella János,
aki va,llomása szerint 1954-ben született
Endrődön. Iskolái után modellőrként dolgozott
a cipőiparban. A munka mellett a festészel a
zene, és a versirás a kedvenc időtöltése. A világ
több országában dolgozott már, így Kínában,
Oroszországban is.

[8] 5500 Gyomaendrőd,

OIpartelep út 3.
~T/F: 66/386-614, 386-226

- Itt pihentek békességben,
az itthoni anyaföldben.
Búcsuzom. lsten veletek.
Legyen áldott a nevetek.

Édesanyám

Itt állok a sírotoknál.
Gondolatom messzire száll...
Emlékeim felidézem
hogy már szinte látom, nézem...

Szerelemmel szívetekbe
léptetek ti az életbe,
hogy majd egy kis tető alatt
éljétek boldogságtokat

Jobblét mire jött vón végre,
értetek az út végére.
Láttátok, benéz egy napon,
már a halál az ablakon'

Csodálkozom már régóta,
mégis annyi ének, nóta'
S mosoly.' - hogy hagyta el szátok?
Jó szüleim, hogy bÍJ-tátok?

Gyermekáldás, akár az ár;
hogy a bölcső húsz évigjár'
Elment három pici nyomba.
bölcsőből a koporsóba.

Szüleim emlékére

De nem élvre, küzdelemre'
voltatok ti megteremtve,
s abból nektek ki is jutott,
ha virradt, ha alkonyodott.

Tudom a gyász mily kesen7,
de eliízte azt a den7,
nJit hét élő gyermek áraszt,
hogy már az a gyász is fáraszt.

Gond.. betegség s a sok gyerek.
s ha még ez sem elég neked:
két háború' eszeveszett'. ..
házatokra telepedett'
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FONÓKA - FOSZTÓKA
Egy évszázad! Nem is akármilyen. 1882 . 1982. Kevés endrődi

dicsekedhet száz évvel, még kevesebb közülük, annyi érdekességgel,
különlegességgel, változással, mint Gyuriczáné, Borbála néni.

Lócára telepedve beszélgettem vele a nyitott tornácon, agaDgon.
Olyan tisztán emlékezett az eltelt évszázadra , hogy a feleannyi
idősek is megirigyelhetnék memóriáját.

- A régi idóKre vagyok kíváncsi, azokat lapozza fel emlékezetében.
Talán nem sok idő kell, hogy rátaláljon a fonókák, fosztókák
emlékeire?

- Tavasztól őszig minden év kemény, szo'rgos munkába telt el.
Hanem az őszi esóK megjöttével megcsendesedett az élet. Nem
tétlenkedtünk akkor sem, csak beszorultunk a házba. Jött a fonóka,
meg a tollfosztó boldog ideje. Novembertól márciusig a guzsalyosok
voltak a legjobb mulatságok. Délután otthon elvégződtünk, rendese n
felöltöztünk, hónunk alá kaptuk a kóccal felszerelt guzsalyt, és
mdultunk. Egyszer se indultam el édesanyám figyelmeztetőszavai
nélkül, hogy· "Lyányom ne feledd az illendőséget!"

Buláéknál v?ltunk legtöbbször, de a többieknél is sor került az
összejöveteue. En laktam legtávolabb. Nótázásomat meghallotta
Iványi Panni, s mire a házuk elé értem, már kint volt az utcán. Aztán
a kuncogásunk, kacagásunk adott jelt Benkó Katinak, mert mi hár
man egy irányból érkeztünk. Gyebnár Mari meg Tímár Brigitta a
Hasítás felé lakott Ok mindig együtt jártak. Lámpagyújtás előtt már
pörgött az orsó. Nyálaztuk a kenderkócot. Sokszor csak egymásra
néztünk és kitört a hahota Bula Krisztina volt a legjobb hangú
köztünk. Mindig ő kezdte a nótát, mi meg folytattuk.

, ~ersze a délelőtt már a szoba földjét forró vízzel fellocsolták, meg
pevaval felszórta, hogy majd ne poroljon, mert nem múlhatott el a
fonóka tánc nélkül. A iegények se sokat várattak magukra.
L~g:ö~b.iét már, lé~ése koppanásáról megismertük. Mást meg a
notajarol. Trubo Peternek, akmek Bula Kriszti volt a szeretője,

mmdlg az volt a nótája érkezéskor, hogy:
Fekete zsindelyes, fekete zsindelyes
Az endrődi bíró háza ..

. Soha nem dalolta. hanem fütyülte. De tudott olyan szépen fütyöl·
nI, hogya faluban nem volt még egy, aki összemérhette volna vele
magát. Neki volt citerája is. Mindig magával hozta.

Aztán lopa.kodtak sorba a többiek is.
Mi lányok a kanapén, meg a lócán ültünk. A legények sámlin,

meg morzsolószéken Az a bolondos Tímár Zakariás mindig a
Krisztina apjának a csizmahúzó fakutyájára telepedett.

Os;zebújtunk, hogy ne tudjanak közénk furakodni. Csak hát úgy
meg kenyelmetlen volt az orsó pörgetése, meg a felcsévélés.

Trubó Péter a kecskelábú asztalra tette citeráját és meg
pendígette a nótákat. Krisztiánnak csak úgy csengett a hangja.

Az endrődi llenderáztatóba
Mossa tol/át egy fekete csóka.
Moshatod azt, akár ki is téphedd,
Mégse leszel hottyú.nál fehérebb.

Aztán a legények is rákontráztak:
Az endrődi kenderáztatóba
Szó1le leóny a kéuéket mossa.
Mossad babá.m, patyolatfehérre,
Abból lesz az ógyunk lepedöje.

Ezt nagyon szerettük. Egy este kétszer, háromszor is sorra
került. Mikor késóbb táncolni kezdtünk. akkor is elővettük, mert
nagyon jól lehetett rá körözni, meg mártani is.

Persze. mi közben fontunk. EI-elhallgattunk. mert közben

nyálazni kellett a kócot.
Mikor vastag volt az orsó a rágombolyított fonáltól, könnyen ki

csúszott az ujjunk közül és gurult. Volt sikítás, ugrás utána, mert ha
a legény megelőzött, ő hozta vissza, nem akarta ingyér visszaadni.
Ilyenkor ha élelmes volt a legény, ha vér folyt az erében, nem káposz
taIé, csak csókért adta vissza a gonosz. Oszt nem vót elég neki az
arcunk.

. Aztán azért is jó volt, hogy ott voltak, mert a legombolyitáshoz a
leány kevés volt magában. A fiú két tenyere közt tartotta az orsó két
végét és forogva engedte magáról a fonalat, míg a gazdája gom·
bolyagra tekerte. A rokkával magunk is boldogultunk, de a
guzsallyal nem.

Mikor két gugyolát lefontunk, abbahagytuk. Játszottunk, vagy
tá~h~k. b

Mondtunk találós kérdéseket is. Fakutyás Tímár Zakariás sok
szor olyan bolond találós kérdéseket is mondott, hogy úgy elpirul·
tunk tó1e, mint a pipacs. A jegygyűrűre ilyet mondott: "Lyányok
kívánják, asszonyok használják, tövig nyomják." A szó1őre pedig:
"Parton ülő Péterkének kilátszik a lődörgője."

Mikor erre is ráuntunk Trubó Péter megpendítette a citeráját. A
húro~ pengtek, a csárdást cifráztuk, s d310ltunk is hozzá:

"Eg a kunyhó ropog a nád..."
A mulatság végén szedelőzködtünkés páronként indultunk haza.

Az egész utat végig kacaráztuk.
Ugyanilyen összejövetel volt a fosztóka, atollfosztóka.
Minden valamire való háznál, fóleg, ha volt lányuk, tartottak

libát. A tojásnak és a kislibának is jó ára volt. A Körös alatt jó legelő

volt. Kora reggel kihajtofták a libákat, azok őrzését 6-8 éves
gyerekek is el tudták látni. Este jöttek azok maguktól haza szépen
lIbasorban, melynek élén az öreg ta-ta-tázott. A libapásztornak csak
arra kellett ügyelni, hogy tilosba ne menjenek. A fűzfás tele volt
szederrel. A Holt-Körös sulymot kínált csemegének. A tolluk az
állandó flirdéstó1 tömör, dús lett, olyan fehér, mint a carrarai
márvány.

Háromszor kopasztották. Nyáron nem volt'idő a tollfosztásra. A
nagyja toUat külön zacskóba gyűjtötték, majd lesz arra idő télen,
hogy megfosszák. .

Olyan napokon, mikor "fonástilos" volt: kedden, pénteke n, vasár
nap, ünnepen, azonkívül Borbála, Luca napon, a lányok összejöttek,
sokszor fiatalasszonyok is kerültek közéjük, és a hívó tollát közösen
fosztották. Ne kelljen magukkal vinni a munkát, mert kényes porté·
ka volt a toll, különösen a pehely. Szakajtó, zacskók, ciha, rosta, szita
szolgált a toll és pehely gyűjtésére.

Közben lehetett beszélgetni, pletykálni, hogy..."ez azt mondta ...
hogy ezt meg ezt hallotta ..." Leginkább dalolni szerettünk mert
abból nem lehetett veszedelem, harag. Sok szép dal járt ~zájról
szájra. Voltak kimondottan ideillő nóták:

Tol/fosztóban uoltam este.
Édesanyám azt kiles te.
Mindig csak azt hányja-veti szememre,
Kivel beszélgettem az este.

A legények meIlénk ültek, segítettek. Meg gonoszkodtak.
Fosztott toJlal csiklandozták a nyakunkat, az arcunkat, fülünket. Az
a cudar fakutyás egyszer egy döglött egeret lopott be a fosztanivaló
toll közé. Lett aztán akkora riadalom, hogy no.

Az is megesett, hogy a legények hoztak magukkal kulacsot.
Különöse~, ~a közülünk valakinek névnapja, vagy születésnapja
volt. AddIg bIztattak bennünket, meg mis is egymást. míg egy pár
kortyot "kontyalá öntöttünk." Alkor aztán elkezdődött a csúfolódó:
"Az endrődi legények jaj, de nagyon szegények" ... így a lányok. No de
a legények se maradtak adósok: "Az endrődi lányok tyúkot ültettek,
Egy tyúk alá harminchat tojást tettel" Harminchat tojásból csak egy
kakas lett, az IS kappan lett. Kis endrődi lányok mi lesz veletek."
. Csak azt sajnáltuk, högygyorsan elszállt a idő és menni keltett.
Nem lehetett későre maradni, mert ha valami éjszakai kellemetlen
ség volt a faluban, azokat vették elő, akikró1 tudták, hogy fonóba,
vagy fosztóba járnak.

A csendőrök üldözték .. Bizony megesett, hogy a legények össze·
verekedtek a lányokon, de annyira, hogy még a bicska is kinyilt. Így
volt, akIt megbilmcselve hurcoltak végig a falun, hogy elrémítsék a
többit a dologtól.

MÁRTON GÁBOR
(Részlet az Élól(-holtak vallomása C. kötetbó1)
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Eszter u, 8/a (Tel: 1-326-7567) főleg estel
Jómagam pedig 1037 Bp. Mátyáshegyi u.22.

N6. (Tel: 1- 368-0874) Legszívesebben reggel 8 óra
vagy 10 óra tiÍjban állok rendelkezésre.

Üd,!óz/et ,mindenkinek a közeli viszontlátásigl

~;:...:: .,' KOVÁC5Z0LTÁN

árokba borult, szerencsére személyi sérülés
nem történt. Még ezen a napon az ajtó
felfeszítésével ismeretIen tettes tört be a
gyomai részen lévő sörözőbe. s innen 30
40.000 forint értékű cigarettát és készpénz vit
tek el. Karácsony (lapján ismét egy Templom
zugi víkendház betörést észleltek. hol ágy
nemíít loptak el. Az ünnep másnapján az
Endrődi Diszkont áruházba ismét betörtek. ám
ezúttal semmi nem tűnt el. 29-én a peresi holt
ág melletti vikendházból265,OOO forint értékíí
"zsákmánnyal" távoztak, horgászci!<keket. ágy
neműket és kisgépeket vittek el. Szilvesztel'
este. 23 óra 45 perckor ittas gépjármtívezető

egy villanykaróval került "összeütközésbe".
szerencsésen megúszta a találkozást személyi
sérülés nélkül.

Január 5-én egy lezáratlan gépkocsiból
75.000 forint készpénzt loptak el. 7-én ugyanc
sak a Templom-zugban újabb három víkend
házat törtek fel.

E krónika legszomorúbb híre: Jan.l2-én
hajnalban Endrőd és Nagylapos között cserben
hagyásos halálos baleset történt, Egy eddig
ismeretlen gépjárművezető egy kerékpáros
helyi lakost, aki sérüléseibe a helyszínen bele
halt. Ez ügyben nagy erőkkel fol yik a
nyomozás.

Befejezésül egy sikeres bűnüldözésről szá
molunk be. Január 14-én őrizetbe vett a
rendőrség egy helyi lakost. akir eddig 16 rend
beli blíncselekménnyel gyanúsítanak. s akinek
előzetes Jetartóztatásá[ IS-én a bíróság is elren
delte,

Kedves olvasókl
Vigyázzunk jobban értékeinkre, s a

közlekedésben egymásra I
MARS/NÉ GIR/CZ ERZSÉBET

Bűnügyi krónika
Bár új év köszöntött
ránk, az elkövetett
bűnesetek változat
lannak tűnnek. Dec.16
ára viradóra ismeretlen

tettesek betörtek a gyomai gáz cseretelepre, és
onnan 13 gázpalackot vittek el. bár ebből 8-at a
helyszíntől nem messze az intézkedő rendőr

megtalált, úgy látszik. nem bírták elszállítani.
Szintén az nap egy gyomai italboltba is berörtek
ablakfeszítés módszerével, ahonnan készpénzt
tulajdonítottak el. Ugyancsak még ezen a napon
este egy közlekedési baleser is történt a
Templom-zug és a Hárma-Körös között, egy
kis tehergépkocsi ütött el egy segédmotor
kerékpárjár toló helyi lakost. aki 8 napon túl
gyógyuló csuklótörést szenvedett. 17 -én a
Templom-zugban egy víkendházat, ahonnét
paplanokat, poharakat, tányérokat loptak
20.000 forint értékben. 19-én virradóra egy kül
területi tanyáról 4 birkát loptak el, az okozott
kár értéke 50.000 forint. Belteri.ileten az e(ldrő

di településen egy ólból 2 malacot 16,000 forint
értékbe(l károsították meg a tulajdonost. 20-án
virradóra az endrődi zöldség boltba (már nem
először) tön be egy ismeretlen tettes falbontás
módszerével és 30.000 forint értékű áruci!<ket
vitt el. Ezen az estén közlekedési baleset is
történt a Bajcsy Zsilinszky és a Fő út
kereszteződésében két gépjármű ütközött, bár
szerencsére személyi sérülés nem történt. azon
ban meg kell említeni. hogy mindkét gépjár
művezető ittas volt. 21-én virradóra a Gyomai
Ruházati Boltba hatoltak be kirakatbetörés
útján. s különböző ruhaneműket vittek el. 22-én
reggelre az Endrődi Diszkont áruházba törtek
be. innen fóleg dohány-, alkohol-, és vegyi árút
loptak. Dec.23-án a kondorosi úton, kü[
teri.ileten, egy helyi gépkocsi megcsúszott és az

AZ ENDRÖDIEK
BARÁTI KÖRE

MEGHÍVÓJA A BUDAPESTI
TALÁLKOZÓRA

A Baráti Kör vezetősége múlt év szeptember 6
iki ülésén úgy döntött, hogy a májusi endrődi

találkozót megelőzően minden évben egy alkalom
mal összejövetelt tart Budapesten. így, néhány éves
kihagyás után, újra lesz baráti találkozó Budapesten,
melyre minden Yagot - nemcsak a budapestieket és
kömyékbelieket - szeretettel meghiv a rendezőség.

A találkozó szinhelye és időpont ja: SZÁMALK
éi:teremben, tebruár 21-€n. A helyszín ismerős, mert
volt már ott rendezvény. Gme: Bp. XI. Ker. Etele út
68. A kelenföldi pályaudvartól (amely a piros 7-es
autóbusz, a 49. és 19 villamosok végállomiÍsa) két-
száz méter. '

Tartalmas együttlétre számítunk, ezért tág
időpontot kértünk: délután 2-től este 10-ig lehetünk
ott. A vacsorát 5 órára gondoltuk. Nehéz időkben

különösen fontos, hogy tudjunk egymásról, mert
sohasem lehet tudni, ki miben lehet segllségére
fóldijének élettapasztalata, foglalkozá'Xl, kapcsolat
rendszere jóvoltából.

Személyesen, vagy telefonon többeknek java
soltam eddig is, hogy legyen formabontó a mostani
találkozó. Sok izgalmas téma szerepelhetne a
megszokott "Hol dolgozol? Egészséges vagy? 
kérdések mellett. Például:

- Népes endrőcli családok: AGyuriczáék család
fája könyv alakban megjelent; 5zélmalmos
Szabóéknak kész, Ugrinoknak Kovácsoknak van, de
Tímárok, Hunyák Hanyeczek, Dinyák? További
kiegészitések a helyszInen.

- Aki tud, hozzon m<1gával másolható fényképet
a sokat emlegetett felmenőinkről. De saját család
jukrói isi Harmadunoka testvérek csodálkozhatná
né'k egymáson. Hozzanak anekdotás füzeteket,
magnót, uiazásaikról emlékeket, színes fotókat, diát
stb.

- A jelenlévők róviden, kedélyesen bemu
tatkozn.ának. (foglalkozás, hobby)

- Bemutathatók lennének az endrőcl i könyvek,
újságok, kiadványok. Megvenni vagy esetleg csak vegyes sa/áta, ásványviz, kávé, sütemény. Mindez
kézbe venni. csupán 600 forintért. (A szeszes italokat mindenki

maga fizeti.)- Legyen nálunk névjegykártya. (A számllógépes
Gmlisták alapján igyekszünk mindenkit

ismerősök megcsinálják.)
. értesíteni. A vacsora megrendelése miatt

~ Képzőművészek hozzanak katalógusokat. . .
_Bemutatjuk a ligeti iskola (RózsahegyiKálrnéÍ~ sZándékuka.tk~~em ~özöln.i telefonon, vagy .Ievél- c.:

A'I: I" '1 k r')' 'd ;(jl" 't' ,., E'd őd""I' ,ben, legk€sóbb. te,bruar l8.-an szer.daestlg.A vaCSO'ra anos s o a VI 2<) ImJe, es mas,.: n r . [O. ,: __ .,' , . ,.' ,. ' .... ... - .....'-
T fl . k ., ': -ra·arat'és a tagd'Jat(ev, 600 fOrint) a SZAMAL~-ba~,

szoo Ime er. _.. ':....r. .. " .. , "Pé' .. kbe" '''o, '. Ik K II" . "1 k .. 'E d "d '"Szóljanak' szülőfö'ldjukért te'nni ar<a;ó sZ~Jtl~ ?ssz", .nzu,gye·c .nugyes~loK aJan o- ,', e o szanw Jeent -ezes eseten n ro ro
. " .. k k. \I . k b .' 'I "b'b f' I 'zasat sZIvesen véSSzuk. ' " . ·.busszal megyünk. 38,6-3230as .' tejelónon
15meroso 'ne,' vonJun' e mine, to . lata t..', .:. -; "S' " .... ',:"- .'T' , I ""k 0'22' B

~élCsora: vör~~ b<?r<:)~ marhapórkölt tarhonyáx~I!., '_ ;,:;,~~~7ota~~ Imar mre memo , 1 . p. kérem a jelentkezést. Császárné

TURUL CIPŐ GYOMAENúRŐif
. '·Szabadságiéx:-2·,':" ,_,

~TelefQn:'66!3S6-89ki.<'
'66/3 86..251~'·.

A TURUL cIPŐBOLT

. új helyeiJ:qY9m~~nd~~9!'" ...
FÖU,40~'''i ','l:

(a Gyógyszertármcllett)
Megújult választékkal,_ bevezető árakon kínálja termékeit.

vÁR:UK KEDVES VÁSÁRLÓINKATI

. 'tPFE" .. vállalkozó
közületi-,vállalkozói-, magánrenclel6knek

teUes körű építőipari, szakipari és festő munkákat,
azok tervezését,szervezesét,

lebonyolításátanyagbeszerzéssel vállaUa.
ELLEN6RlZHETÖ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK
BARKAFA részlegi.inkigénycs.rendelőinek egyedi, művészi

kivitelű faszobrász, fafaragó munkákm kéSZÍt.

Minraterem, iroda: Gyomaendrőd,Slaha L. u. 12/l.
Vezető: 'Barta László

Tel: 06-60-48i~04L (06-66-285-659) Fax: 06-66-386-896.
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AKIK ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK TŐLÜNK

MINDENT EGY HELYEN
. PIKTOR BOLTBAN!

endr&J, Fő út 204.
: 66-386-611.)

Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,
HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT

KIEGÉszíTŐ.

Gyászolják: felesége, két gyenneke, három
unokája, rokonai, barátai.

PAPP ERZSÉBET, Mirhóháti uj. sz.-ban
barátai lal<ütt, elhunyt december 17-én hosszas betegség

ÖZV. DINYA. MATÉNÉ .KJ.ll\10 ILONA, aki után. Temetése január 9-én volt hamvasztás után.
90 évet él~ rövid betegség után elhunyt december TÍM.ÁR l'vIIKL6S, élt 77 éve~ a Deák Ferenc
Uén. Temették Endrődön december 29-én. utca 21-ben lakott, ahol tragikus hirtelenséggel
Gyászolják: gyenneke, unokája és dédunokája, hunyt el az új év első napján. Nagy részvét mellett
valamint rokonai, barátai és ismerősei. temették el Endrődön január 6-án. Gyászolják

FARKAS JÓZSEF élt 70 éve~ hosszantartó felesége, gyermeke, menye és két unokája,
betegség után december 21-én meghalt, Gyomán, valamint számtalan barátja, ismerőse, rokonai.
december 23-án temették el Gyászolják: nyolc TÍM.ÁR l'vIIKL6s, élt 77 évet, a Korányi
gyenneke és tizennyolc unokája, barátai és Frigyes utcában lakott Meghalt december 21-én
ismerősei. hosszas betegség után. Eltemették december 24-

HANYECZ VILMOSNÉ vÁRI MARGIT a én Endrődön. Gyászolják felesége, három gyer
Sugár utca 122-ben lakott, élt 68 évet Hosszas meke, hat unokája, rokonai, barátai.
betegség után adta vissza lelkét teremtőjének TÖTH SÁNDOR, aki az Attila u.40/a sz. alatt
Endrődön december 22-én temették Gyászolják: lakott, tragikus hirtelenséggel halt meg január 3
férje, ötgyenneke hat unokája, és rokonai, ismerő- án. Gyomán helyezték örök nyugalomra január
sei. 13-án. Gyászolják felesége, három gyenneke,

KovAcs FERENC a Kazinczy uj-ben lakott, négy unokája, valamint rokonai, barátai.
hosszas betegség után 89 éves korában hunyt el Özv. URBÁN JÓZSEFNÉ FARKASINSZKI
január 'lUn. Temetése január 15-én volt ILONA, élt 85 éve~ meghalt január 2-án tragikus
Gyászolják felesége, öt gyenneke, hét unokája, hirtelenséggeL eltemették Endrődön január 8-án.
négy dédunokája, és rokonai barátai. Gyászolják gyenneke, 3unokája, négy déc1unoká-

KOCSIS MÁRTOI-..I, al<i a Kálvin u. 67-ben ja és rokonai, ismerősei
lakott, Hosszas betegség után 77 éves korában vÁRI ISTVÁN a Zsák utca 5. sz. lakója volt és
hunyt eL Gyomán január 7-én temették. tragikus hirtelenséggel hunyt el51 éves korában,
Gyászolják felesége, két gyenneke, hét unokája, december 18-án. Endrődön temették december
két dédunokája, barátai rokonai. 22-én. Gyászolják: felesége, négy gyermeke,

KRAjNIK GYULA, Ady Endre u. 37-ben rokonai és barátai.
lalmtt, élt 62 évet Hosszas betegség után hunyt el. . Békesség haló poraikon, fogadja be ó'ket
Gyomán december 19-én helyezték örök nyuga- az Úr az ő országába.
lomra. Gyászolják felesége 3 gyenneke, rokonai Az örök világosság ~ogjon felettük.
és barátai.

NAGY SÁNDOR
Öregszőlőben, a Diófa u.
25-ben lal<:ott 68 éves
korában hunyt el január 7
én, Temetése Endrődön

volt január lO-én.
Gyászolják felesége, hat
élő gyenneke, tizenhat
unokája valamint rokonai,
barátai és ismerősei.

sZilÁGYI JÁNos a
Napkeleti u.7. szám alatt
lalmtt, tragikus hirtelen
séggel hunyt el 71 éves
korában december 28-án.
Eltemették Endrődön,

december 31-én.
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BARKOClY SÁNDORNÉ KOZA
ERZSÉBET élt 71 évet Tragikus hirtelenséggel
hunyt eL Eltemették január 7-én. Gyászolják: 1
gyenneke, 1 unokája, rokonai és barátai.

BARÁTI{ SÁNDOR, élt 85 évet Meghalt
hosszas betegség után, december 21-én, temették
Gyomán december 24-én. Gyászolják: felesége,2
gyenneke és 3 unokája, valamint rokonai és bará
tai.

Öm BOGÁR LAfOsNÉ, HAJDÚ ELLA a
Vásártéri Lal<ótelepen élt Elhunyt december 24
én 50 éves korában, temették Gyomán, december
3G-án. Gyászolják két gyenneke, barátai és
ismerősei.

BOHÁK ANDRÁsNÉ KATONA ÉVA, élt 31
ével. Tragikus hirtelenséggel halt meg január 6
án, temették, január 14-én Endrődön. Gyás7..olják
Férje és ötgyenneke, rokonai és ismerősei.

BUKVA LAJOS a Könyves Kálmán u. 21-ben
!almtt, élt 83 évet December 3G-án meghal~ január
5-én Endrődön. Gyászolják felesége, rokonai és

GYERMEKCIPŐ KÉszíTÉS
Corvo Bianco Schuh Bt.

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.
(Öregszőlő, Kondorosi út)
Telefon: 06 60 485-788

Béby-Ieányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa

18-41-es méretig

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 14.
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cipőgyártás



Az önkormányzat munkájáról

'16

Az 1998-as év első lesíületiJJlése
ianuár 29.-én valt. A polgármester
tájékoztatása oz elmúlt időszak várost
érintő eseményeirőlszáltak. Ennek sarán elmondta, hogy: a
liTÁSZ kirendeltség Mezőtúrra tör'ténő áthelyezésével kapcso
lalban minden szóba jöhető fórumot megmozgattak, de
mindhiába (ezért sem lett volna szabad privatizólni az ener
giaszektort!l. A46·os út városon belüli szakaszán, 3 helyen
"csendesitőf terveznek építeni, valamint néhány frekventált
helyre fényvisszaverő prizmát. Amúlt héten eldőlt r hogya
város 25.000 dollár (több mint 5millió Ft) értékű pályázatot
nyeri, amit o turizmus fejlmtésére kell fordítani, így túro
útvonal kiépítés re, és más o pályázatbon meghatározott
célokra. A"Kocsorhegyi Iskola" eladási akcióia meghiúsult.
Hevesi N. Aniká 2 igen értékes képet adományazott ováros
nak. Arománioi tesfvérvórosunkban jan. 24-25-én 5testületi
képviselő jár1, ezzel is támogatva az együttműködést vadgaz
dasági és az informatika területén.

Ezt követően néhány képviselő mondta el a lakossági
kéreimeket. így Várfi képviselő úr közölte, hogy az endrődi

település részen lévő buszmegállá ("Já Baráttal" szembeni)
iárdajovítása saínos ez ideig nem lett megoldva, holott az idő

megengedte volna. Ho eső esik, okkor oz a megállá
megkö7.elíthetetlen, valamint a Csákásiba vezető úton a vil
lanykarókon lévő kicsúzlizott lámpák javítását kérte.
Javosoiia még, hogy "csendesítöi" a 443·os úton a "Rózsa"
presszá közelébe is tervezzenek. Hangyáné képviselő asz·
szany mintegy 60 család nevében reklamálta a telefon
bevezetés késedeimét, tekintve, hogy több hónapja
befizelték a kért összeget. Tolmácsolta még azt a lakossági
igényt, me ly szerint a gazdaiegyző legalább egyszer egy
héten délutón is tartson fogadáórát 4·5 óráig. Dávid István
képviselő a Csókásiban lévő gyalogátióróhoz kor lót kiépítését
javasolta. Ahallgatóság részéről Dr. Weigert úr tette fel azt a
kérdést, hogy Kolozsvári doktor úr miért nem kapott önóllá
körzetet. Erre a kérdésre a polgármester úr azonnal megad
ta a választ, mely szerint a város új körzetet nem akar, mert
az pénzbe kerül.

Aképvise!őtestület ezután megkezdte a napirendek tár
gyalását, amelyekből a lakosságat közvetlenül érintő

határozatok:
Állattartási rendeletmódosítás: A rendelet hatálya

Gyomaendrőd város közigazgatási területére terjed ki, kül· és
belterületre (célja, hogy biztosítsa Q közegészségügyi,
álloiegészségügyi, környezetvédelmi előírások

érvényesülését, valamint oz állottartási épületek építése
esetén az építésügyi szabályok érvényesülését. Itt nincs
lehetőség o rendelet teljes terjedelmének ismertetésére, de
orra igen, hogy felhíviuk az érintettek figyeimét orra, hogya
város területén óllatot tartani, lenyészteni csak az új rendelet
előírósoinak megtOitá~ával leliet. Nagyon lényeges, és ió
tudni, hogy az állottartá köteles óllattartási tevékenységéről,

annak megkezdéséről, vagy megszüntetéséről a te!epülés
jegyzőjét és az állatorvost táiékoztatni. Ló, szamór, szarvas
marha, iuh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól
függeileilül, baramfi és nyúl állományesetén 100 db felett. A
rendelet szabályazza az állati hulladék, és állati hul
lakezelésnek kötelező rendjét is. E rendeletmódosítássol
kapcsolatban elhangzott egy ésszerű javaslat, amely a beje
lentési kötelezettséget egységesített formanyomtatványon
jovosolta. (Őszintén remélem, hogy ez a javaslat
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megszívlelésre kerül, valamint azt is, hogya rendelet telies
terjedelmében eljut a lakossághoz, legalább is azokhoz, okik
151 várják ennek a betartását)

Emelésre került o közterületek· használati dlia. Az
emelés mértéke átlagban 20%.

Ritkaság számba megy, de megtörtént, hogy a
Pénzügyminisztérium nem értett egyet a helyi járatú autóbu
szok menetjegy és berlet emelésével. igy az áremelés 20 %
helyett csak 14-15 %lett.

Mádosításra került Gyomaendrőd bel-és kü/területi
holtágainak védelméről szóló rendele!, amely o holtágak
megnevezését pontasítja, valamint az érintett tulajdonosok
feladatál. Eszerint a védösáv karbantartása oz érintett tulaj
donosának feladata. Avédősáv parti vegetációját károsítani,
gyéríteni tilos. Téli időszakban o partmenti nádvágás a tuloi
donos kötelezettsége. Elhangzott még az a kérés is, hogy ha
kivágják a nádat, azt ne o jégen égessék el, mert a hamu is
károsítja a vizet.

Módositol1ák az önkormányzati lakások és helyiségek
bérleti dliát is, indok volt többek között, hogy 95-ben emeltek
utoljára dliot.

Jáváhagyásra került o város 1998 évi költségvetése! A
napirendek között, ha szabad rangsora/ni, akkor ez volt a
nap leglényegesebb határozata, hiszen nem kisebb tétről von
szá, mint a város gazdálkodásának biztonságo, stabilitása a
fejlődésének lehetősége került szentesítésre.A hozzáértő

tes!ületi tagok mind elmondták, hogy hosszú idő áta ilyen
reális alapokon nyugvó, kiszámítható, az
intézményvezetőkkel egyeztetett, fejújítást, és beruházást
ilyen nagy összegben tervezett költségvetése régen nem volt
o városnak. A város költségvetésének végösszege:
Egymilliárd négyszázharminchotmilliá kétszáznyolcvonnyolc·
ezer forint, amelynek bevételi és kiadási oldala nullszoldót
mutat, azaz egyensúlyban van! Nem állhatom meg, hogya
költségvetés főbb számait ne ismertessem! A betervezett
fejlesztés: 441 millió forint, amelyből vízberuházás 341 mil
lió, (ebből a saját erő 44 millió) útépítés 35 millió, első

lakáshoz jutók támogatása 6millió, Barátság SE támogatása
3 millió, közel 2D millióba kerül o város két településén
összesen o főtér rendbehozatala, megvilágítása, a·városháza
javítása, a Kossuth utca fásitása, az informatika feilesztése, és
a hivatali gépkocsi beszerzése. Afeiújítási költségek 36 és
félmilliára vannak lervezve. Ebből az oktatás területére jut
24 és félmilliá forint, a közművelődés re l) millió, a szociális
ágazatra majdnem egy millió, o fürdőre 8) millió, o sport
csarnok felújítására 0,8 millió forint. Aműködési kiadásra
tervezett összeg 956,9 millió forint. Ebből oz oktatás költsége
506 milliá, a közmüvelődés 22) milliá egészségügyi ágazat
42) millió, városi gondozási központ 61,5 millió, vórosi böl
csőde 7) milliá, családsegítő központ 4, l milliá, polgármes
teri hivatal és felad. 282,9 milliá. Az előző évhez képest nem
kap az őnkormányzottól támogalást o katolikus iskola. Ez
nem helyi döntés, az egyhózi iskolák normatív támogatását a
központi költségvetés egészíti ki. így minden ellenkező
híl:esztelés ellenére, a Gyomaendrődi 'egyházi iskola ez évi
költségvetése a hatékony költséggazdálkodás eredményével
együtt biztosítja továbbra is a kiegyensúlyozott
müködőképességét, sőt további fejlesztési elképzeléseinek
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megvolósítását. így vórja ez évben is az
első osztályba jelentkezőket.

Nem kap továbbá támogatást o helyi
kisebbségi önkormányzat, és lényegesen csökkent o támo
gatása az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. A költségvetési
téma tárgyaláso során hangzott el, Hongyáné képviselő asz
szony felhívása, hogy mindazok, akik o törvény szerint szo
ciális támogatásro jogosultak, (az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a 13.700 forintot) feltétlen jelentsék be oz
igényüket minél előbb, de mindenképpen oz első félévben.

Ugyancsak a költségvetés tárgyaláso adott okot egy fel:
szólolásra o hallgatáság köréből. Szívszoritó volt azt o fiatal
édesanyát hallgatni, oki ottál retteg - és biztos nincs egyedül
. hogy oz önkormányzat jövőre a bölcsödét vállalkozásba
akarjo üzemeltetni. Mint oválaszokbál kiderült nem teljesen
megalapozatlan a félelme. Az oz én véleményem is, hogy
vannak területek, amelyeknél nem lehet ogazdaságosságro,
forrás hiányra való hivatkozással a feladotok alól kibújni.
Ilyen az oktatás, az egészségügy es aszociális ellátás területe.
Nem azért kell ezeket a feladatokat ellátni, mert li törvény
írio elő, hanem azért, mert ez a kötelességünk!

APénzügyi és Humánpoli~k(Ji Bizottság egységes aján
lása alapján a testület 17 igennel, és egy nemmel elvetette a
Mezőtúri Városi Kárház kéreimét, oszubintenzív osztály költ
ségéhez való hozzájárulás ügyében. Feltétlen indokolt lenne
visszatérni erre a kérésre, ha o kárház megkapja a végleges
működési engedélyt, hiszen nem egy szomorú példa bizanyít
ja, hogy nem mindegy, ha obeteget 40 km-re szállítják, vagy
17 km-re, mint azt Dávid István képviselő úr is felvetelle.

Rendkívül jelentős volt oz odöntés, ami a város szenny·
vizcsotorna fejlesztésére vonatkozik. Egymilliárd hatszázmil
lió a terv megvolásithatóságo, amelyhez o sajáterő 1,1 mil·
liárd forint. Ehhez a pályázatokon elnyerhető összegek, a
lakossági hozzáiárulás, valamint az önkormányzat hitel
nélküli hozzáiáruláso szükséges. Ez volt o nap második nagy
horderejű, és középtávú döntése, ami a város életében nagy
on negy jelentőségű. Elmondtam már többször, de nem
elégszer, hogy addig nem illik avárosi rangot használni, amíg
az útjai járhatatlanak asártól, avize ihatatlan, és aszennyvíz
az utcai gödrökben büdösödik. Ha mindez a hiányosság
megszűnik, joggal várhatiuk a befektetőket, és azt, hogya
fiataliaink ne máshol keressék a boldogulásukat.
Mindnyájunk érdeke, hogy ez o terv is megvalásuljon.

APáhalmi út építésére is benyújtiák o pályázatot, ami
hez az ott működő vállalkozók komoly sajáterőt biztosítanak.
Eladásra került oz Endrődi Községházo nyugati szárnya,
nevetségesen alacsony összegért, de viszont megszabadult oz
önkormányzat egy épület felújítási kötelezettségétől. Az a
tény, hogy ez volt Endrőd legrégebbi épülele, a leslülel több
ségét hidegen hagyta, ... no de több is veszett már Mohácsnál!
Újra pályázotot írnak ki a gyomai orvosi rendelők és o
MEDOSZ székház eladására.

A Tourinform Iroda vállalkozásban történő

hasznosítására egy értékelhető pályázat sem érkezett. Ezért 5
évre szóló bérleti szerződést kölöttek a Rekline Stúdió Egyéni
Céggel, amely évente 1250 Ft bérleti dliat fizet, és az önkor
mányzat az idegenforgalmi szezonban egy fő bérköltségét 3
hóro vállalja. Ebben o helyiségben lesz elhelyezve az induló
kábel tv abeüzemelésig.

Császárné Gyuricza Éva
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A régi Pilvax kávéház

v. évfolyam 3. szám
fi k'lr'lsztény n'lmz'lti gondolat hirnök'l
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Az endrődi honvédek: Ők azok akik 150 évvel ez előtt küzdöttek a magyar szabadságért, ők Csillag Imre önk. gyalogos
I .. , Botlik János, gyalogos

58. Hanvédzászláalj Vécsey alaIt. azok, akiknek neveit nem moshatja el sem 1SO év, sem ezerotszaz. B. Mariai Sándor, gyalogos
Magyar honvédek ők, hősök! Imre Bálint, gyalogosMaioros Mihály, önkéntes

Arany Mihóly, gyalogosMikus András, önkéntes Bartas János, önkéntes Nemes Imre Juhos János, gyalogos
Kovács Dániel, gyalogosMaiaros PÓI, önkéntes Szabó Antal, önkéntes Tímár 1. Mátyás Krucsó Mihály, gyalogos
Sallai Sándor, gyalogosBela Mátyás, önkéntes Hakkel János, önkénles Homok András Bácsi lászlá, gyalogos
Kakati János, gyalogosBácz Imre, önkéntes Banják Jázsef, önkéntes Cs. Jách Mihály Krucsó Lukács, gyalogos
Nádudvari Jázsef, gyalogosMostala János, önkéntes Zs. Timár János, önkéntes lIhrin 1. György Kocsis Mihá~, gyalogos
Horváth Sondor, gyalogosDinya Pál, önkéntes Dóvid Mihály, önkéntes Tarczoli Mihály D. Kovács Sándor, gyologos
Szeretö Laias, gyalogosTímár J. F. János, önkéntes HanyeG János, Varjú J. András Szaláki János, gyalogos
80snyák János, gyalogosB. Kovócs János Timár M. István Kuri!la J. Mihá~ Isó JánOI, gyalogos
Arany Sándor, gyalogosOláh Imre Duda György Iványi Pál Isá 8ólint, gyal agas
Füsüs Sándor, gyalogosKalana Imre Varga Pói Porubcsan51ky András Forti András, gyalogos
Nyilas Jónos, gyalogosLKavócs Jázsef Hanyecz György Takar György Domokos István, gyalogos
Gábor ferencz, gyalogosHonyecz J. Mátyás Papp Pál Tóth J. Mátyás Miklósi Sámuel, gyalagos
Csapá Gábor, huszárÖl. Timár István Hegedüs Mátyás Fülöp J. Mihály Nagy A. Sándor, gyologos
Szilágyi László, gyalogosRócz Istvón Czmarkó János Urbán János Bátsi Islván, gyalogos
Perei Góbor, gyalogos. Szokólos Imre, Szakálos Mihály Fekéts István Bendő Mihály, gyalogos
Gábor Mihály, gyalogosDinya Mihály Táth J. György Ráu Mátyós Koós· Sándor, gyalogos
Lálik Sándor, gyalogosK. Tímár János Mokó István Arany Andrós Uóth Sándor, gyalogos
Ara nyi Isiván, gya logosSz. Tímár András Hegedüs Mihály Juhász Mihály Biró Benedek, gyalogos
Kis Demeter, gyalogosHegedüs János Lapalinszky Jónos Dávid György H. Kovács János, gyalogos
Kun Ferencz, gyalogosDrohó Jónos V. Farkas Istvón Szabó József, gyalogos
Putnoki János, gyalogosJuhász Pál, önkéntes 8uza Mihály Alakulaluk nem ismert K.lmre Sándor, gyalogos
K. Varga István, huszár

S9 Honvédzászlóalj Vécsey alai1 K. Tímár György Krucsá Gergely, gyalogos
Orbón Islván, gyalogosPintér István Salacz József, önkéntes hadnagy Isó András, gyalogos
Vincze Sónder, gyalogosKolompár Jázsef, önkéntes Soránszky Pál Péterváron Kovács Benedek, gyalogos
Földesi Mihály, önk. gyalogosHanyecz István, önkéntes Honud Pál Csenger Antal, önkéntes Kovács Istvón, gyologas
Vékony Bálini, önk. gyalogosHunya István, 5nkéntes Kenyeres J. József Száfián Jázsef Tüzér, Bem alalt Dobó István, gyalogos
Juhos Gábor, önk. gyalogosBaiz Mihóly, önkéntes Valuska András Mészáros Jónas, önkéntes szekerész Diószegi Bálint, gyalogos
B. Kovócs Imre, ánk. gyalogosKoncsek Mihály, önkéntes Tímár Mátyás lisiczai György, önkéntes szekerész B. Llolnár Mihály, gyalogos
Kis József, önk. gyalogosRáa Islván, önkéntes Szmola János Klapka alalt Ková(s P. Sándor, gyalagos
Kovács András, önk. gyalagos

31 Honvédzoszlóalj Kmelty alalt Szurovea Pál forgács János tüzér Szilágyi András, gyalogos
Bosnyók József, önk. gyalogosHunya István Matyó György Megyeri Balázs, gyalogos
Bátori Sándor, önk. gyalogosHitsha János, önkéntes Hornak György Szujó Márton s. h.z.a. Perczel alalt Seprenyi József, gyalogos
Bátori István, önk. gyalogos~rodák Mihály, önkéntes Gellai a. Pál Kinka Istvón 3. h.z.a. Kuru(z Konrád, gyalogos
Csalah Sándor, önk. gyalogosDinya Gy. Mótyós, önkéntes Binges Pói Kokas Antal 3 h. z. a. Sütő Simon, gyalogos
Nónási János, önk. gyalogosFridrich Istvan, önkéntes Tímár gy. Pál Czindei Imre, Máriássy alat! Pilcz András, gyalogos
Isó János, gyalogosBalsa Pál, önkéntes Baiz Cl. Jánas Csuran István, Máriássy alalt Formon József, gyalogos
Nádudvari Sándor, gyalogosGniez György, önkéntes Szabó Pál Szujá J.György, Máriássy alalt Braun Márton, gyalogos
Erdei Gábor, huszárVrona Jónos, önkéntes Szakálas András Varga L István, Máriássy alalt Lehaczki Miklás, gyalogos
Krucsó László, huszórfL ld Andrós, önkéntes Uhrin a. György Lörincz Mihály, gyalogos
F. Kis János, huszar',. ja M. István, önkéntes Németh András Agyomai honvédek Onódi János, gyalogos
Diószegi Ferenc, husiár. "'~'Ín Mihály, önkéntes Gellai !.József Bócsi Imre, gyalogos
Olóh Sándor, huszár. ·on, önkéntes ~ Sóaó János Márióssy, Guion és Perczel vezérek Borna Istvón, gyalogos
Csatári Sóndor, huszór".0 I\~jhály, önkéntes Cserép lukócs alat! Isó József, gyalogos
Lukócs Sándur, gyalogos)~,ón Mihóly, Dávid i. Pál Erdei József, gyalogos
K. Kis Sándor, huszórJela János Forkosinszky István Steigervald Mátyás önk. gyalogos Csolah József, gyalogos
lilai Sóndor, huszórVadász István Sz. Tímár György Ráa András, önk. gyalogos Csapó Dávid, gyalogos
P. Kovács János, huszár:agy József S. Szilágyi Bólint, önk. gyalogos Horváth József, gyalogos
Cs. Szabó János, hUlzórKulik Mihály Károlyi huszár NánáSI András, önk.. gyalogos Túri Sándor, gyalogos
Olajos Sándor, gyalogosFekécs Mátyás Lázár Miklós önk. gyalogos H. Kovács Sándor, gyalogos
Kéri Imre, gyalogosFarkas LF. János Dinya 1. Pál, önkéntes Perei János, önk. gyalogos Biró Bolózs, gyalogos
Csáki Imre, gyalogosB. Farkas pál K. Kovács Pál, önkéntes Fodor Lörincz, önk. gyalogos K. Juhász János, gyalogos
V. Kun István, gyalogos

90.Honvédzószláalj Guion alalt Sz. Timór János önkéntes Hamza Sándor, önk. gyalogos Kis Góbor, gyalogos
Kocsis Gergely, huszór

Béres Benedek, önk. gyalogos Szánió János, gyalogos
Szö ke József, huszór- Timár András, önkénles Lehel huszár Klapka alatt Homniczki István, önk. gyologos Morti Imre, gyalogos
Cs. Nagy Imre, huszár.ölár Mihály Szilágyi János, önk. gyalogos Kriszl Ádám, gyalogos
B. Szilágyi János, huszár._~~ f ás Kovócs Imre, önkéntes Oláh Sándor önk. gyalogos Arányi Jónas, gyologos
Márton Tamás, huszárÁdám János, önkéntes Imre Lószló, önk. gyalogos Nádudvori Imre, gyalogos
Kis Albert, gyalogos:r huszár Görgey olalt Kakas János, önkéntes Bosnyák Sóndar, gyalogos Isó A. Bólint, gyalogos
I. Kovács Tamás, gyalogosHlexi István, önkéntes Cs. Nagy Jázef, gyalogos Heubeh Mihály gyalogos
Jenei József, gyalogos

'luska Mátyás, önkéntes Miklós huszár Király Ferenc, gyalogos Szathmóri József, gyologos
Varga Sándor, gyalogos

l ~edüs Ferenc, önkéntes Bíró András, gyalogos Deutsch Márton, gyalogos
Joanovics Gergely, gyalogos

..do Mályás, önkéntes
Gellai Jázsef

Szalóki László, gyalogos Klár János, gyalogos
Matebus István, Sándor huszór

",valinszky Kálmán önkénles
Giria G. János

Zöld Bálint, gyalogos Isók Sámuel, gyalogos
Becskereki Jáz~ef, gyalogos

l',enYf JS Józ' .f, önkéntes
Ráa András

Szilágyi László, gyalogos D. Szabó Andrós, gyalogos



1998. március VÁROSO ti I( 3

* HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK *

Kérjük, akinek Amerikába kivándorolt családtagjáról fényképe, vagy
tőle korabeli levele van, küldje el kölcsönbe szerkesztőségünk címére.

BARÁTSÁG

Az ENDRŐDlEK BARÁTI KÖRÉNEK

14 - 16 óra között
14 - 16 óra között
14 - 18 óra között
9 - 13 óra között
8 - 14 óráig

la - 13 óráig .
14 - 16 óra között
8 - 13 óra között és
2 - 12 óra között
8 - 14 óra között

la - I3 óra között
8 - la óra között
8 - 10 óra között

Kedd - Csütörtök
Hétfó - Szerda
Csütörtök
Csütörtök
Hétfőtől péntekig
Hétfótől péntekig
Kedd - Csütörtök
Hétfőtől, Péntekig
Szerdán
Hétfőtől, Péntekig
Hétfótől, Péntekig
Hétfóföl, Péntekig
Hétfótől, Péntekig

FELHIVAS

5-én 18 órától: AGazdakör nőnapi ünneplése
7-én 17 órától: Nőnap a Magányosok klubjóban
9-én 17 órótól: Nőnap a Nyugdijas klubban

13-án 14-18 óráig: Műanyag és háztartási cikkek vására
14-én 9-ll óráig: Szemvizsgálat
14-én 18 órától: AGazdakör vacsorája
16-án 10 órától: Amiskolci Csodamalom Bóbszínház műso-

ra gyermekeknek
17-én 17 órától: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet köz-

gyűlése

21-én 18 órától: Golambósz Egyesület vacsorája
28-án Tea-est a Magányosok klubjában

AKÖZÖSSÉGI HÁZ MÁRCIUSI PROGRAMJA

Agyomaendrődi Drogellenes Munkacsoport és a Vöröskereszt
Területi Szervezete

RAJZ- ÉS IRODALOMI PÁLYÁZATOT HIRDET.
Apályázoton részt vehet minden gyomaendrődi lokós, vagy itt
tanuló diák, aki 6. életévét betöltötte. A pályázat témájo:
Egészséges életmód.
Az irodalmi pályázat műfaja szabadon választott. Terjedelme
maximum 5 oldal. A rajzpályázat technikája és mérete tet
szőleges.

Beadási határidő: 1998. április 15. melyet a Vórosi Csolódsegitő

Szolgálat vagy a Vöröskereszt Területi Szervezetének irodájában
lehet leadni. Mindkettő címe: Gyomaendrőd, Fő út 2. A
pályaművön kérjük feltüntetni o pályázó nevét, címét és életko
rát. Eredményhirdetés és a dijak ótodása 1998. mójus 12-én o
Katona József Művelődési Központban lesz, ohol apályaműveket
kióllítjuk
Tovóbbi érdeklődés: Pói Jónosnénól a 386-230-as telefonon.

A katolikus iskolák országos mesemondó versenyén Ronesek Nóra, a
Szent Gellért Katolikus Iskola 3. b oszt. tanulója 2. helyezést ért el.

ORVOSI SZAKRENDELÉSEK
(a volt Szülőotthonban)

találkozójára Gyomaendrődőn május 16-án kerül sor délelőtt 10 órától
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola éttermében.

Kérünk minden barátunkat, tagokat és érdeklődőket, programjukba
illesszék be, jegyezzék elő maguknak ezt a napot, hogya találkozón minél
nagyobb számban jelen lehessen Endrőd népe: az elszármazottak, az
itthoniak.

A nap teljes programját következő, - áprilisi - számunkban teljes rész
letességgel fogjuk közölni.

Reumatológia (beutaló nem kell)
Urológia (beutaló nem kell)
Bőrgyógyászat (beutaló nem kell)
Ideggyógyászat (beutaló nem kell)
Szemészet (beutal Ó nem kell)
Sebészet (beutaló nem kell)
Fül-Orr-Gégészet
Belgyógyászat

Dan-zugban vízpart 848 m2

telek eladó. A villamosHás díja
kifizetve. Érdeklődni lehet:
66-442-749 telefonon.

Nőgyógyászat

Tüdőgyógyászat

Röntgen
Labor

bizonyítani, hogy kiváló hálÓőr. Azután
Szeghalmon gólzáporral rukkolt ki a csapat
10: J-re vertük a hazaiakat. Igaz,
Füzesgyarmaron elmaradt a gólparádé, de
nem volt vitás egy percig sem. hogy a
mieink a jobbal~.

J6 erős alapozás urán, most a részletekre
kell figyelni, ötletes megoldások begyakor
lása a tennival6! A 20 tagü keretben minden
fc;adH megoldására vannal~ megfelelő

emberek.
i\lindezeken felül, még itt van az öltöző

építése és a pálya fellíjításának feladata. A
bajnokság indulásáig bizony, még bőségesen

van tcnnivaló.
t\li, szurkolók, nem titkoljuk, hogy vak

mcrő reményeket is tápLiiunk magunkban!
l\IÁRTON GÁBOR

TEMPÓ,

TANYA ELADÓA szarvasi kövesút mellett II. Ker. 523. sz.
alatti tanya eladó. Érdeklődni lehet: Endrődön, a Korányi
Frigyes u. 27.sz. alatt. Telefon: 66-283-168.

A temetőket segítjük...

Az endrődi Honismereti Alapítvány ebben az évben is
tisztelettel kéri a támogatók segítségét. Aki egyetért az
alapítvánY' munkájával, az a személyi jövedelemadó I%-át
utalja át az alapítvány számlájára.
Adataink:
C~ünk: HONISMERETI ALAPÍTVÁNY
Adószámunk: 19056274-1-04.
Számlaszámunk: 53200015-10000032. Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet.

Köszönettel
Homok Lajosné
egyesületvezető

Jó hangulatban zárult az egyházközség által szervezett
farsangi vacsora. Ungvölgyi János köszöntötte a jelenlévőket,

köztük Dr. Dávid Imre polgármester urat. Majd a Városunk
szerkesztősége nevében Császár Ferenc felelős szerkesztő

mondott köszönetet Laci atya seg(tőkész, fáradtságos
munkájáért, mellyel a szerkesztőséget seg(ti.

Ezúttal köszönjük meg Ambrózi barátunknak az igen
(zletes birkapörköltet, melyet a jelenlévők aláJ'rásával tanús(lott
"Elismerő Oklevét"-Iel köszöntek meg.

A vacsora után beszélgetésbe elegyedtek a résztvevők,

végül jó hangulatú tombola-játék következett, melynek
bevétele: 30.300 Ft. Akatolikus temetők karbantartására ford(t
ja az egyházközség.

Továbbra is várjuk erre a célra adományaikat, melyeket a
hivatalos időben a plébánián lehet befizetni.

Támogatásukat és seg(tségüket előre is köszönjükl

Az őszi szezon titán megérdemelt
pihenésre tértek a játékosok.

A vezetőség viszont ez alatt scm
tétlenkedett. Sok volt a csapat és a
pályaépítés gondja, sok volt atcnnivaló.
Elsősorban is cél: az credményesség
fokozása, szilárd védelem és gólerős csatár
sor. Az új játékosokkal. és üj taktikával
kívánják üt61~épesebbé tenni a gárdát.
Ezért üj megoldásokat dolgoznak ki.

Az előkészületi mérkőzések megJepő

eredményt hozrak: Az NB L-es Békéscsaba
Előre ellen 1:0-ás győzelmet arattak, amely
nagy fegyvertény volt. Czifrák gólján kívül,
még 2-3 olyan lehetőség is kínálkozott, ami
góllal kecsegtetctt. F61eg a második félidő

vége felé keJlett az Előre kapusának



4 VÁROSOrtK 1998. március

HUNYA LAJOS, A NAGY TANÍTÓ
(1891-1967)

Szorgalmas, gazdálkodó családba született, ahol tizenegy
gyermek, - 9 leány és két fiú, - jelentette a gyermekáldást. A sor
ban Ó volt az utolsó. Elemi iskoláit szü lőfaJujábanEndrődön foly
tatta. 14 évesen Egerbe az Érseki Róm. Kat. Tanitóképzőbe került,
ott szerzett oklevelet. 1912-ben a katonai szolgálatot a Magyar
Királyi Nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezrednél töltötte le.
Leszerelése után még el sem kezdhette a tanitóskod~st, kitört a
világháború. Hamarosan az orosz frontra került, az Eszakkeleti
Kárpátokba. Ádáz harcokat folytatott a Dukla-hágó déli részén.
Mezőlaborc térségében több földijével esett fogságba, a híres
endrődi primás Farkasinszki Imre, a gazdálkodó Kovács IUés,
Soczó Lajos, Hunya Ince és a két cigány Fardi Bíró István és
Malcsi társaságában. A foglyokat hol gyalog, hol szekéren, majd a
transzszibériai vasúton szállították kelet felé. Raboskodtak
többek között Jekaterinburgban, az utolsó cári család
kivégzésének városában is. Az "endrődi különítmény" a
muzsikus Farkasinszki révén sokáig együtt maradhatott. Később
a táborokban zenekaruk. és színjátszó csoportjuk is volt. Azután a
fehérek foglyaik kal a vörösök elől menekülve távol keletre futot
tak. Így került a kis magyar csapat Omszk, Tomszk táborait
megjárva Pjescsánszka Pervaja- Rjecska lágereibe. Ez már távol
keleti település volt, ahol már az oroszok helyett japánok
vigyázták őket. A bátrabbak Kovács Illés vezetésével átszöktek
Kínába s évekig tartó kalandos utazás után érkeztek haza. Akik
ottmaradtak, később Vladivosztokban élték a hadifogság
keserves napjait. Éhínség, tifusz tizedelte soraikat. Odahaza

Szüleim slrjához igyekezve, sírja mellett visz el az utam. Ha
egy szál virág nem kerül sírjára, megemelem kalapom azért a sok
jóért, ami tőle kaptam

Nyugodjék békében.
MÁRTON GÁBOR

rokonai, és hűséges menyasszonya Kovács Erzsike ís, hiába várta,
nem jött hír.

Évekkel a háború, után 1920 őszén hajóval indult meg a sok
ezer fogoly hazaszállítása, Ázsia megkerülésével, a Szuezi
csatornán, a Földközi tengeren át értek Tríesztbe. 1921. január
jában értek magyar földre. Lajos, szüleit már csak a temető sír
jában taJálhatta meg. Testvérei is kirepültek a családi fészekből.

Rövíd ídőtGyulán az árvák nevelőintézetébentöltött, követte
Kovács Mátyás kollégáját, akit Endrődön tanítóvá választottak.

1922-ben feleségül vette Kovács Erzsébetet, aki a fogság
hosszú évei alatt is híven várt reá, és aki 1967-ig áldozatos,
hűséges társa volt. (Együtt pihennek a Központi temető keleti
bejáratának közelében a fő út déli oldalán.) ,

Pár év múlva a község szegény felében lévő iskolához került
s nyugdíjazásáig folytatta áldásos, oktató-nevelő munkáját.
Tanítványai jórészt kubíkosok, napszámosok, cselédek és a
cigányváros szegény családjaiból toborzódtak. Szinte minden
évben 100 körül volt a 3-4 osztályból összevont tanulócsoport.
Tavasztól őszig sok tanítványa "szolgált". A tanyai gazdák
cselédei, és kanászai voltak. Hihetetlen energiával igyekezett
pótolni elmaradásukat. Az olvasás, írás, számolás volt vessző

paripája. Minden percet totálisan kihasznált. A gyerekek a tanítás
kezdete előtt kórusban mondták a szorzó és osztótáblát, a hittant,
a verset. Csoportosan olvastak, a helyesírás szabályaít ismétel
gették, Nagy-Magyarország hegy- és vízrajzi, politikai térképé
veI ismerkedtek. A "mester" által összeállított Endrőd történetét
tanulták nagy szorgalommal.

Kemény, de igazságos ember volt. Nem engedett lazsálást.
Természetszerető volt. Megtanitotta még a permetező szereket is
(Aloma, Enda, SulfaroI, Jutok, Dohánykivonatok, Bordóilé). A
szemzés és az ojtás fajtáit nem csupán nézték, hanem a falon lévő

minták alapján próbálgatták az özláboltást, angol és sima
párosítást, a héj alá oltást...

Sok szegény tanítványát juttattatta karácsony táján cipő,

ruhasegélyhez, sok gyereknek biztosított "ingyen tejet".
Szeretett kertészkedni. Ha megtehette, ráérő idejében a

"Lógerben" lévő kertjében munkálkodott. Gyümölcsfákkal, kony
hakerti növényekkel bajlódott, baromfit, galambot tartott, sertést
hizlalt, mint más falusi ember. Fáradhatatlan apostola volt az
öntözéses gazdálkodásnak.

A méhészetet igyekezett a felnőtt lakossággal megkedveltet
ni. A Gazdakör felügyelő-bizottságánaktagja volt.

Az iskolában rend, csend, tisztaság, szorgalom volt a
követelmény! Nem bírta elviselni a hazugságot, a gyávaságot.
1932-ben megalakult Gazdasági Népiskola (ismétlő) szervezője

és vezetője lett.
Három gyermekük volt. Az első kicsi korában meghalt. Tibor

Hunyán tanított nyugdíjazásáig. Alajos Endrődön és Gyomán
tanítóként tevékenykedett több mint negyven évig, Mindketten
elZ orosz fogságot is megjárták, a II. világháború után.

1951-ben Hunya Lajost az akkori községvezetés azonnali
hatállyal elbocsátotta, mint "egyházi" tanítót. Sok utánjárással
tudta csak kiharcolni nyugdíját.

E sorok írója, személy szerint, sokat köszönhet tanítóskodásá
nak. Megtanított tanulni, figyelni, értelmesen beszélni, s hogy
feletteseinket tisztelni, megbecsülni kötelességünk. Neki köszön
hetenl, hogy Endrőd múltjának kutatója, feltárója, gyüjtője let
tem. Aki a katonáskodás, fogság, a szabadulás történetét
bővebben szerehlé megismeri, ajánlom kéziratos könyvemet,
megtalálható az endrődí könyvtárban címe: "Az endrődi prímás",
Farkasinszki Imre élettörténete.

TímJr M,jté

úi kenyer ize. lepergő könny sója
::iröm-kucagcis, lelki I(ciba-kő ...
lsten cildion! Te légy véBsŐ iÍlmunk.
s iVildékalJlkba szebb Jövő!

Szülőföld: Gölcső, majd koporsól
Sarkcsillag a négy égtcij felőli

Anyanyelved billyogként Jelöli
Te vagy a téli hó s a iavaszi zöld,
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MÁRCIUS HÓNAP ÜNNEPEI
március 4. szerda:
március 7. szombat:
március 9. hétfő:

március 17. kedd:
március 18. szerda:

MARCIUSI MISEREND
Endrőd

Vasámapokon: 8-kor, és este 6-kor. hétköznap reggel fél 8-kor.
Március IS-én: 9 óra, és 18 óra
Március IS-én, az ünnepi mise után az emlékműnél

ünnepség.
Nagyböjtben péntekenként este 6-kor, vasárnaponként
fél 6-kor keresztút.

Szent Gellért Iskola kápolnája: március 8-án, és 22-én, vasár
nap fél I2-kor.

Öregszőlő Szt. Imre: március l-én. 2 óra, Nagylapos: március
IS-én, 2 óra

Hunya
Vasámapokon: délelőtt l O-kor.
Hétköznapokon: kt:dden, csütörtökön és szombaton este 5-kor,

valamint elsőpéntekenként is, este 5-kor. A szombat esti
mise előesti mise, így érvényes vasámapra.
Március IS-én II óra!!!!

Gyoma
A plébános úr egészségi állapota miatt vasámapokon ll-kor.

Szent Kázmér
Szent Perpétua és Felicitász vértanúk
Római Szent Franciska szerzetesnő

Szent Patrik
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök, egyház
tanitó

március 19. csütörtök: Szent József
március 25. szerda: Gyümölcsoltó Boldogasszony

Nagyböjti lelkigyalwrlat:
március 23-24-25-én, hétfőn, kedden, szerdán lesz.

l-Iunyán 16 órakor, Endrődön 18
Vezeti: Salamon László szentesi káplán atya

Újra nagyböjt ... Hamu

Minden hamu tűzről álmodik.
Hamu vagyok,
rólad álmodom, Uram.
Életem ma beléd öltözik;
Izent tüzednek,
Uram, átadom magom.

Dr. Kerekes Károly

Hamu-bölcsőd legyek, Istenem
Gyújts villámmá.
mikor jónak gondolod,
földünk fagyát felmelengetem
- szépen égve -
tudom, te így akarod.

Hiszen messze kell még iutniak,
várja őket Hóreb,
az Úr szent hegye.
Hadd tudio meg a nép s a Bál-papok,
miből fakad Illés csodás ereje

Nem győzhet a halál azokon,
akik a tűz

s hamu titkát ismerik;
lsten az Úr minden hartukon,
tüze rejlik
hulló porszemükben is.

s hamuba sült pogácsát adok
űzött néped fáradt Illéseinek.

Az I % felajánlása: 0011 Magyar Katolikus Egyház

Ne legyek más, csak hamu és titok.
Add, hogy mindig
legforróbb hamud legyek;

Való igaz, s így van jól, Uram.
Hamud vagyok
és ez nagyon jó nekem.
Egy az álmom, hallgasd meg szavam;
te lehelted ezt is belém, Istenem!

Maroknyi por, de nem siri hant;
ne hidd soho,
hogy hamvad végleg kihuny.
Lomha felhőd villámot fogan,
egy pillanat,
s felhős eged lángra gyúl"

Minden hamu tűzről álmodik.
Hamu vagyok,
rálad álmodom Uram.
Életem ma beléd öltözik,
szent lüzednek,
Uram, átadom magam.

Mi vagyok én, csak fe tudhalad.
Csak te ismersz,
te lehelted életemet.
Vallanam kell, mond, mit mondhatok?
"Egy kis hamu, s egy nagy titok, -
ez lényeged.

böjtölni nehéz. Mindenkinek meg kell találni a maga számára meg
valósítható böJtölési formát

A böjt nem öncél. A böjt a lelki aszkézis jól beváll eszköze, mely az
imádsággal és az alamizsnálkodással elvezet az emberekkel szembeni
helyes magtartáshoz A bÖjt testtel-lélekkel való imádkozás Megmutatja,
hogy jámborságunknak testi leg is ki kell fejeződnie AbÖltben testünkkel
lelkünkkel nyújlózunk lsten fele, testünkkel-lelkünkkel imádluk ől."

Hfrhozó 1998-08
il Böjtölésünk során elevenítsük lel a

hagyományokat és keressük a megvalósItás
mai formáit AnagybÖjt legyen valódi bÖJt. test- r---------------,-----------,
tel és lélekkel valö bÖltölés Föl kellene Beiratkozás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolába
eleveníteni a nagyhetet. mint a húsvétra való mál"Cius 30 - április 3-ig. (hétfőtől péntekig) 8-17 óra között.

eIőkészüIet idejét Ezt közösségben Ienne jÓ ,--;;;:::;:;:::;:;:::;:;;B;;:e:-:;i;;sk;;O;;1a;;-Z;;á;;S;;a;;z;;e;;ge;;-s;;z;;v;;á;;ro;;s;;t;;er;;ü;;1e;;t;;e!;:::;:;:::;:;:::;:;:::;:~
lenni, mert amegszokott környezetben egyedül IF

böjtölés, hanem összefüggött a liturgiavai, és
rendszerint közösen gyakorolták.

2. A böjt. mint a test és alélek gyógyszere
Az antik világ böjlölésének egyik oka il

démonoklól való lélelem, amasik pedig a bÖlt
erősítő hatása. Az ökeresztény atyák is
fontosnak tartják a böjt gyógyító hatását Ami
első pillantásra primitív népi gyógymödna~;

tünik, azt amai orvostudomány igazolja Eppen
ezért egyeseknek előírnak gyógyító koplalást A
test lebontja a lelesleges és zavaró sejt
állományokat A böjt hatásos legyver a
szenvedélyek ellen Aki testét kézben tudja tar
tani, az könnyebben harcol a szenvedélyek, a
kisértés ellen

A böjthöz szorosan kapcsolódik az imád
ság Nem mindegy, hogya böjt során !elsza
badult időt az ember mire használja Sokan a
böjtölésben megtakarllott pénzt aszegényeknek
adják.

3. Böjt ma
I Aböjtölés veszélyeket rejt magában, ha a

helyes mérték veszendőbe megy
- Az élei tagadása A lemondás olyan

negativ életfelfogáshoz vezet. amelyben már
nincs helye az ünnepek meglartásának. ahol a
többieket is saját lemondásuk mértékével
méri k, és végső soron mindent sajnálnak tőlük.

- A test tagadása A böjl beteges
koplaláshoz vezet Az ember elutasítja testét
úgy, ahogy lsten megteremiette. így lsten ked
véért lsten ellen fordul Az egészséges böjt
mindig a test ellogadásával jár

- Böjl és lélelem Mól Iéi, hogy valami
ártalmasat eszik. Egészséges táplálkozás kell.
de ez nem vál hal ideológiává

A mai kor emberétől távol áll a böjt. a
lemondás gondolata. Minden azt sugallja, hogy
minél többet megszerezni, minél többet birtokol
ni.

A keresztény böjt évezredes hagyományai
ma is sokat mondanak mindenki számára

"A nagyböjt kezdetén jó újra átgondolni, mi
is a böjt A böjt erkölcsi indl1óokból eredő

önmegtagadás, lőként érzéki élvezetektől való
meglartóztatás Szoros értelemben ételtől való
meg tartóztatás

Hármas célt szolgál
a testi vágyak megfékezése, bűnbánat kife

jezése, a lélek lelemelése.
Az év minden péntekje böjli nap, Jézus

szenvedésére. kereszthalálára emlékezve. A
nagyböjt különösen is az önmegtagadások ideje.
Ehhez nyújl segítséget abencés lelkiségi lüzetek
sorozatában megjelent könyv, melyet ez az írás
ismertet

1. Az ősegyház gyakorlata
Az egyház nem maga találta lel a böjtöt

hanem átvette, és tovább fej lesztette a zsidó
gyakorlatot, és a görög-római világnak a
böjtöléssel kapcsolatos nézeteit

A zsidók egyrészt úgy értelmezték a
böjtölést, mint az Istenhez intézeit esdeklő

kérést, mint annak jeiét, hogy imádságukat
komolyan gondolják; másrészt pedig, mint
vezeklést és bűnbánati gyakorlatot

A kereszténység átveszi, és átalakítja ezl a
gyakorlatot Aheti két böjti nap - szerda és pén
tek - mellett korán megjelenik a húsvéti
előkészületül szolgáló böjt is. Először 1-3 napig,
maid a IV századtól 40 napon keresztül így a
böjl a bűnbánat jele, és az előkészület eszköze
lesz. Az előkészület nemcsak a húsvéti
előkészületeI Jelentette, hanem más nagy alkal
makra készülve is szívesen böjtöltek. Didaché a
keresztelés előtt bÖltöljön a keresztelendő, a
keresztelő és más személyek

Az ősegyház számara nem voll magánügy a
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"ÉN ÚGY SZERETNÉM 'iÉGEZNI A MUNKÁMAT, HOGY AZ IDŐS EMBEREK IS
MEGŐRIZHESSÉK EMBERI MÉLTÓSÁGUKAT"

(Beszélgetés Gellai 16zsefnével, a Gondozási Központ vezetőjével)

Gellai Marika 1984. és 1993. között
volt a Gondozási Központ vezetője. Majd
négy évig máshol dolgozott, és most ismét
kinevezte az önkormányzat régi munka
helyére.

- Mióta dolgozol itt ismét?
- 1997. december l-től vagyok megbízott

vezető, feltehetően két évre szól a megbíza
tásom.

- Miért csak megbízott?
" Ehhez a munkakörhöz felsőfokú

végzettség van előírva, és én, sajnos, még
nem végeztem el a főiskolát. Most gondol
kodom azon, hogy bele kellene vágni.

- A képviselő-testület milyen arányban
szavazott rád?

- Úgy emlékszem, hogy 12 igen szavaza
tot kaptam, 4 tartózkodás volt, és 2 képviselő

pedig hiányzott.
- Tehát van fenntartása veled kapcsolat

ban néhány képviselőnek?

- Igen. De szeretném munkámrnal elosz
latni ezeket a kétségeket.

- Anól a néhány évről, míg nem voltál
itt, mondanál valamit?

- A NEC-hez (Nemzetközi Egyetemi és
Főiskolai Centrum Alapítvány) kerültem, ők
szociális gondozással foglakoznak. Ennek
keretében részt vehettem németországi
tanulmányúton, sok országos szervezésű

konferencián. Megismerhettem az
otthonápolási szolgálatot is. Később a
szarvasi evangélikus egyház vette át ezt a
munkát, ott egy 30 ágyas szeretetotthont si
került létrehozni. Amikor már éppen kész
volt, akkor - azt hittem, álmodom - Sipos
tiszteletes úr arra kért, legyek a gyomai
református szeretetotthon szakmai vezetője.

- Miért lepődtél meg ezen?
- Amikor az ember parazsat fog, az egy

maradandó élmény. Azt hittem, csak negatí
van élek az itteni emberekben. Ez volt az
első példa arra, hogy ez nem teljesen így
van. Elvállaltam, és szinte a semmiből itt is
sikerült a tiszteletes úlTal együtt 28 ágyas
szeretetotthont megcsinálnunk. Amikor itt is
kész volt minden, akkor meghallottam, hogy
az én régi állásom megürült. Nagyon sokat
vívódtam, de nem volt maradásom. Soha
nem tudtam elszakadni az itt élő idős

emberektől, túl sok munkám volt már ebben.
Úgyhogy megpályáztam az állást, és a
képvisel ól< több mint a fele rám szavazott,
így el is nyertem azt.

- Beszélgessünk kicsit az intézményről, a
szolgáltatásokról. Melyek ezek?

- Házi gondozás, ebédeltetés, klubok
múl<ödtetése, és bentlakásos szolgálat.

- Mik a terveid a felsorolt területeken?
Vegyük az elsőt. Mi az, hogy házi gondozás?

- Mosás, takarítás, bevásárlás, ki hogy
igényli. Van, akihez hetente egyszer
megyünk csak, mert akkor kér mosást, vagy
fürdetést. Van, akihez mindennap el
megyünk egy kis takarításra. Ez a munka
óránként 193 forintba kerül most. Mivel
egyre többen kérik ezt a fajta segítséget, arra
törekszem, hogy biztosítani tudjak rá
megfelelő létszámú gondozót.

- Ebédeltetés. Januárban 104 forintról
208 forintra emelkedett egy ebéd ára.
Majdnem minden idős ember sírva fogadta a
közlést.

- Tudom én is, hogy ez a pénz sok. Óriási
érvágás, a szociális gondozásban ilyen még
nem volt, hogy 100%-os az áremelés. De ez
már lefutott dolog volt, mikor idejöttem: a
képviselő-testület októberben döntött az
ebéd áráról.

- Te egyetértesz ezzel?
- Megvan a magyarázata: 3 éven

keresztül nem emelték az ebéd árát. 1995 óta
104 forint volt az ebéd, pedig a nyersanyag
árak idól<özben jócskán megemelkedtek.
Úgyhogy magát a döntést én sem vitatom, de
fokozatosan kellett volna, minden évben
20%-kal kellett volna emelni az árat, nem
ilyen hirtelen.

- Azért ez az örökös áremelés a nyugdí
jasok egy rétegénél lassan már nem fog
múl<ödni. Mert hiába mondjuk, hogy emelik
a nyugdíjakat is, azt azért mindenki tudja,
érzi, hogy közel sem olyan arányban, mint
az árakat. Mit tudnak tenni? Lemondják az
ebédet?

- Minden szándékom az, hogy az
étkeztetési javaslataimat megfelelő szakem
berrel átnézetem, mert feltétlenül tisztán
szeretnék látni, hogy az elődeim számításai
jók voltak-e?

- Van-e méltányosság ebben az esetben?
- Ha rendkívüli eset van, mondjuk

erőlködöttegy idős ember és telefont szerel
tetett be, vagy még van OTP-tartozása, ilyen
esetben lehet kivételesen méltányosságot
kérni, de ez csak nagyon indokolt esetben és
egy meghatározott időre szólhat: ilyenkor
csökkenthetjük az ebéd árát. Mert azért min
denképpen szeretnénk emberi módon kezel
rii ezt a nagy áremelést.

Mik a tervek a bennlakásos
intézményekkel?

- Mindkét bentlakásos intézmény igen
zsúfolt, emiatt csak ideiglenes működési

engedélyük van. A gyomai részen a
Mirhóháti u. 1. és 3. sz. ház mellé megvettük
az S. sz. házat, tehát ott az utcai fronton lesz

bővítés már ebben az évben. Endrődön két
lehetőség van: vagy lecsőkkentjük a létszá
mot 30-ról 20-ra, és így lesz tágasabb a
férőhely, vagy ott is bővítünk. De itt
figyelembe kell venni. a Körös Termál Hotel
Rt. is otthont akar építeni. Bár ól< másfajta
réteget céloznak meg, ha oda egymillió
forint lesz a belépő. Tehát igazi konkuren
ciát nem jelentünk majd egymásnak.

- Mennyit kell most fizetni a bennlaká
sos gondozásért?

- Egy hónapra 19.800 forintot. Ez négy
évvel ez előtt tízezer forint volt. 75 gondo
zottunk van a városban, ebből 20-an tudják
fizetni ezt a 19.800 forintot. Ugyanis a
törvény úgy szól, hogy mindenkinél csak a
nyugdíj 80%-át lehet elkérni. Tehát, ha
valakinek mondjuk 20.000 forint a nyugdíja,
ebből csak 16.000 forintot lehet a gondozási
díjra elvenni. A különbséget eddig az önkor
mányzat fizette. 1997 júliusától a különb
séget a hozzátartozóknak kell fizetni. Ha
nincs ilyen, de a gondozottnak van ingatlan
ja (háza). akkor arra terheljük rá. Ha ház
sincs, hozzátartozó sincs, akkor az önkor
mányzat vállalja a különbséget.

- Én teljesen jogosnak tartom, hogy a
hozzátartozó is járuljon hozzá a gondozási
költségekhez. Sokkal inkább ez az útja a
bevételhez jutásra, mint az idős embereket
bírhatatlan mértékben megterhelni az
áremeléssekkel. Van valami látszatja az
intézmény életében az emelésnek?

- Igen, 1997-ben 15 és félmillió forintot
kellett adni az önkormányzatnak a
működésünkhöz, a többit az állami normatí
va és a bevételek adták. 1998-ban már csak
II milliót kell adni az önkormányzatnak,
holott folyamatosan vannak áremelések.

- Befejezésül minden jót kívánok neked
és munkatársaidnak, a gondozottaknak
pedig jó egészséget és megfizethető árakat.

- Szeretném, ha sikereim lennének.
Egyrészt mert az nekem jó, másrészt mert a
gondozottaknak is az a jó, azoknak, akik itt
élték le az életüket közöttünk. Mert ól< is
úgy voltak fiatalok, végezték a dolgukat,
mint most mi. Szokták mondogatni nekem:
Tudod, fiam: voltam ami vagy, leszel, ami
vagyok. Voltam fiatal, szerettek, szeretlern,
szültem, temettem, mindent megéltem, és
lettem idős, nyomorult. Segíts nekem, úgy
segíts, hogy ne fájjon, hogy segíteni kell raj
tam. Hát én így szeretném végezni a munká
mat. Hogy az idős emberek megőrizhessék

emberi méltóságukat.

HORNOKNÉ
NÉMETH ESZTER
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Szabálytalan levé az Endrő füzetek Szerkeszt"sé ének .. _

Érdeklődéssel veHem kezembe nem
rég oz Endrődi füzetek öt elkészült
darabját; bár korábban is forgattam
őket külön-külön, de igazi élményt
együtt jelentettek, hiszen oz öt kötet
segítségével elevenedett meg ennek a kis
Békés megyei falunak a világa, a
század első felében Endrőd minc3nnap
jai.

Lapozgatom o könyveket, s közben
kérdések fogalmazódnak.

Mi határozta meg a falusi emberek
életét, hogyan éltek a falu, a tanyavilág
lakói, az őseim, az őseink? Mi a
szülőföld? Egyáltalán mit jelentett a föld
az itt élőknek2 Milyen látható és
láthatatlan szólok fűzték össze a család,
a rokonság, a tanya, a falu közösségét?
És mitől, miért voli' megtartó ereie min
dezeknek?

Lapozgatom a könyvet.
Megfakult képeken: tíz-tizenkét tagú

család; riadt tekintetű, megilletődött

gyerekek; korán megöregedett, bekötött
fejű, fekete ruhás asszonyok; szigorú,
széles arccsonlú, csizmás parasztem
berek, csalódfők néznek ránk az időből.

Másutt az elmosódó szürkeségből sötét
foltok, nagyapa, és nagymama körvona
lai láthatók, középü'rt fehérben a ked
venc unoka.

Ősi nyugalom, biztonság árad a
fotóból. Mint ahogyan a harmadikbói az
a megkeményedett bánat, me ly egy
háznál felravatalozott kislány körül
szinte tapinthatóvá válik. Unneplő

ruhás, mezítlóbas tesivérek, az egyik
elmerülten szemléli a kis halonat;
könnytelen, zárt arcú anya, s o munkc
reményében Amerikába kivándorolt apa
odafényképezett arcképe.

Sorsok villannak fel, magukban hor
dozva az emberi iét örömeit, bánatait, a
múlhatatlanségot, s az örökkévalóságot.

A múlt, a jelen, o jövő tragikuma és
reménysége van együtt ezeken a
képeken, de talán a legbeszédesebb az,
amelyen egy fiatal, áldott állapotú anya
lótható, aki halott gyermeke ravatalánál
áll férjével és bt év körüli kisgyer-

mekével.
Lapazgatom c könyvet.
elyan világ képe rajzolódik ki előt

tem, amelyben mindenkinek és minden
nek meghatározott feladata, rendie volt.

A parasztember életét a ter-
mészetközeliség. G természetben élés
szab'o meg. Ahogyan egyikőjük fogaI
moz: "A parasztember, az mindég az
időjárásnak az inasa. Arra úgy kell
figyelni, mint az incsnak a mesterre.
Úgyhogy azt mán tudta minden
parasztember, hogy milyen idő lesz - az
időnek arcu latárú ." A föld szeretetéről

ezt olvasom: "Mer a főd, az olyan, mint
az embernek o szíve, az adja a vérker
ingési. "

Amikor a nap fel kelt, elkezdődhetett

a munka, napnyugtával letették a szer
számokat, munkájuknak volt kezdete és
vége. Ebben a világban ismerték o
munka örömét, s tudiúk, "ha megadják a
fődnek, am it kér, cserébe elvehetik, am it
az od."

"A fődet becsapni nem lehet - taní
tolla a parasztember a fiát. - Hamarabb
csap be o főd téged, mint te a fődet." A
földszeretetet és az ezzel járó sikereket,
kudarcokat, tapasztalatokat oszj'ották
meg a fiaikkal, akik tizenévesen már fel
nőtt munkát végeztek, korán megismerve
a kötelesség fogalmát. De a családfők

értettek mindenhez, növényekhez, álla
tokhoz, a gazdálkodáshoz, s maguk
csináltak mindent, amit csuk lehetett.
ÁtörökíteHék nemcsak a meg szerzett
tudóst, de apáról fiúra szálltak a hagyo
mányok, az ünnepek.

A mindennapok színtere s egyben
megtadó ereje a család volt.

Néhány vallomás: "Mai' minden
házná tíz gyerek vót. A gazdákr1ó is.
Ugye, ez a falu katolikus falu, oszt o
régi asszonyok c Jóistenre bízj'ák,
legyen, amennyi lesz."

"Az édesanya vót a csalódnak a
tengelye. Az édesanyának mindent
helyre kellett hozni; ha baj vót, vagy
szégyen vót a családba, úgy mondták
egymásnak: "Széles a kötőd, oszt takard

el. II

"~!em csókolgaHak bennünköt.
Becézn i se becézgertek bennün köt, csak
így: lmrénk, Margitunk... Egyszer,
emlékszek, megsimogaí'ott édesapám.
Lázas beteg voltam. Tudom, mán a
kórházba vót édesapám, nem is gondol
tam, hogy megösmer, mer akkor mán
nagyon a végit járta. De megösmert: Te
vegy oz, aranyos2 Soha nem felejtem el.
Akkor becézett először és utoljára."

A vallás meghatározta a parasztság
életét. Ahogyan az évszakok váltják
egymást o természetben, o vallási
ünnepek is akként szabályazták a
munkát és a pihenést. "Én most is
aszondom, jó vót a vallás, fogta a
gyerekeket. Ellopni volamit2 Ez nem vÓt.
Se az, hogy becsapni valakit. Vagy
hazudni 2 Azt kiVáltképpen nem."

De példa értékű oz emberek
egymáshoz való viszonya. "A tanyán a
ieghamarabb az lanútuk meg, hogy
össze kell tartani. Nem is vót más, aki
segíteni j'vdott vóna, csak a szomszéd."
Tisztelték, becsül1'ék egymást. Az adatI
szónak hij'ele volt.

Lapozgalam a könyvet.
Mi a szülőföld2 Egy verssor, egy

utcaszö3Iei', templom, temető, vagy a
kenyér helyett felhangzó
"kenyér" ...vagy ezek a füzetek.

A szerkesz!ők Juhász Gyula sorait
adták gyűjtőmunkájuk mottóiául:
"Vigyázzunk, hogy ki ne haljanak az
éneklő népek, a l1"í',oszalkotó népek, a
képíró asszonyok és faragó emberek,
mert az ember hal ki velük. Őrizzük,
gyűjtsük, terjesszük műveiket, tanuljunk
tőlük, legyen eleven lelkünk eleven része
a nép léttől el nem kü lönü It művészete,

amely önmagát mondjo, mint a ter
mészel, s éppen ezért bizonyosságo a
múll'nak és maradandóságnak"

Kedves szerkesztők l

További értékmeniő munkájukhoz
kívánok hitet és kitartást.

POLÁNYI ÉVA

Az ablak
teszi
a házat~~

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS.
5502 Gyonloendrőd, Fő út 81 II

81 Il.Tel/Fax: 66/386-328

Dobi r. l/l 550~ GYOMAENDRŰO Fő út 45.
Tel.: 0666285 301 Tel.: 06 66/386-S7S

06-)0/.4;6-781

Lllk',; Telephely:
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A MÚLTBÓL ÉL A JELEN,

, Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület budapesti találkozója

Február 21-én ismét találkoz/ak az elszármazOIl endrődiek

Budapesten a SZAMALK hatalmas éllennében. Kellell is a hely, mert kb.
/30-/40 ember gyúlt össze, idősek és fia/alok vegyesen. A szülőhely is
képvisel/e magát, Endrődről is felu/az/ak vagy húszan. kö:::öllük a város
polgármes/ere és ajegy:::ő is.

Timár Má/é üdvö:::lő szavai u/án, Bella Rá:::sa k/állitását nyitottuk
meg, majd az alapító Radnóti (Dinya) Vilmos viss:::aemléke:::ését hallga/
tuk arról, hogyan is kezdődött e::: a találkozás valamikor 37 éwel ez előlt.

Azután Dr. Dávid Imre bes:::élt Gyomaendrőd örömeiről-gondjairól.

Levetiteltek egy szép videó filme/ Endrőd mostani arculatáról, lehe/ett
helytörténeti klGdványokat nézegetni-vásárolni. Később vacsora volt. és
bes:::élge/és. sok-sok beszélgetés. A találkozót Kovács Za/tán. Timár Imre
és Császárné Gyuricza Éva szervez/ék meg. Köszönet érte.

Ízelítőül közlünk néhány mini-beszélgetést a találkozó vendégeivel:

"Dinya Elek vagyok, a Mirhóról, a három Dinya-gyerek közül az
egyik. Mindig keresem a kapcsolatot Endrőddel, január óta készülődöm

erre a találkozóra. Régi szerelemem Endrőd. lefekvéskor mindig haza
gondolok, kipróbálom. hogy végig tudom-e sorolni a házakat az utcában.
Hiába kcrültem Pestre, csak hazahúz a szívem. Hála Istennek. jól élek. Az
orvostudomány kandidátusa lettem, Zoli professzor Debrecenben a
szerves kémia tanszéken. Tibi pedig robottechnikával foglalkozik
Gyöngyösön. Szeretnék májusban is hazamenni a Rózsahegyi napokra."

:":nár Izabella: "Mi négyen jöttünk el, testvérek erre a találkozóra.
Klári Harkányból, Lujza MosonmagyaróvárróL Évike Balatonvilágosról,
én pedig Gyuláról. Mind a négyen pedagógusok vagyunk - édesapánk
után. Ö utána mondják az öregszőlői [skola-sori iskolát Timár-iskolának.
Felül vagyunk a hetvenen, de szok'tUnk menni Endrődre is a sírhoz. és
egymáshoz is eljárunk, - sorsolunk - . Minden év szeptemberében más
más testvérnél találkozunk. Kilencen voltunk testvérek. ma már csak öten
élünk."

Kunkovács Laci, a Kovács Matyi bácsi fia: "Eljöttem egy kis endrő

di levegőt szívni, elhoztam a lányomat ís. Annyian vagyunk itt, hogyha
mindenkivel csak egy mondatot akarok váltani, az is eltartana éjfélig. Jó,
hogy hazulról is jöttetek, de elhozhattátok volna a Köröst is magatokkal.
Nekem az hiányzik a legjobban: a Körös, meg a füzfák."

Dr. Dinya László: "Olyan ez az este, mintha hazamennék Endrődre.

Rengeteg ismerős arc, név. jónéhányról beszélgetés közben derül ki. hogy
rokonok is vagyuttk. Figyeljük meg az endrődi ember sorsát. Messziről

indulnak, mégis sikerül egy tisztességes pályát befutni. Ha valaki endrődi,

nem is hátrányos helyzetű. Endrődnek van-volt egy olyan kultűrája,

amiből talán még nem késő, meg lehet valamit tartani. Ez ad az
embereknek egy olyan értékel tartást, muníciót. amire mindig tud

támaszkodni. Ezért nem szabad a szülőföld höz kapcsoló szálakat elszakí
tani - mert kapaszkodót adnak. Ez értékálló dolog. minden más változik."

"Hanyecz Lajos vagyok. kívánok minden jót fatornyos falum min
den polgárának. f-Ianyecz Lajos szabónak vagyok a fia. Papp csendőrékkel

szemben laktunk. lsten éltessen minden egyes embert a falumban!"
"Tasiné Uhrin Márta vagyok, az Uhrin doktor lánya. Van egy öcsém

és egy húgom is. Az öcsém Pesten lakik. a húgom pedig GÖdÖllőn.

Nagyon meg vagyok hatva. hogy ilyen nagy tábora van az endrődieknek.

Ha néha kicsit haza lehetne menni. úgy értem, nemcsak a temetőbe,

hanem volna hely, ahol minket fogadni tudnának. az nagyon jó volna."
Dr. Sztanyik B. László: "Szerencsés ember vagyok. bejártam a vilá

got. De mindig fontos voll, tudom, hogy van egy kis ország Európa
közepén, ahol én otthon vagyok. És van egy hely. ahol méginkább otthon
vagyok, és ez a hely Endrőd. Ez a kis közösség. amely ma este itt össze
gyült, ez nekem a szülőhelyet jelenti."

- Milyen posztot tölt most be Sztanyik B. László a világban?
"A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD,

ennek van egy Sugárvédelmi és Közegészségügyi Bizottsága ebben
képviselem Magyarországot. Azután én az Európai Uniónak hosszú évek
óta meghívott szakértője vagyok. sugárvédelmi kutatási programok
kiértékelésében veszek részt. Eddig három NATO-rendezvényt bonyolí
tottunk le az intézetünk.néL a Sugárbíológiai Kutatóintézetnél. Részt
veszek az Egyesült Nemzetek Atomsugárzási Tudományos Bizottság. az
Egészségügyi Világszervezet. az Egyesü It Nemzetek Tudományos és
Nevelési Intézete munkájában."

"Zeőke Gabriella vagyok, az anyám Kovács-lány, Kovács Etelka
voll, Én nem Endrődön születtem, de nagyon soka! nyaraltam Endrődön

nagyapámnál a Temető utcában. Minden találkozón itt vagyok, sőt a fiam
is itt van. Zeőke Antal képviselő a nagybátyám VOll a fia még él. az is 81
éves. Édesapám Anti bátyámmal ment egyszer Endrődre. úgy ismerte meg
anyámat."

Hunyad Simon Péter: "Nagyon örülök, hogy vagyunk vagy
százhuszan. és ami a legfontosabb, van vagy 30-40 fiatal. Tehát a ren
dezvény tovább fog élni, hála Istennek."

Radnóti Vilmos, az Endrödiek Baráti Köre alapítója: Úgy örülök.
hogy csak sírni tudok. Hány év munkám van ebben nekem, azt csak én
tudom. De megérte. látom, hogy örül ez a sok ember. Csillognak a sze
mek, szinte kézzel fogható a szeretet."

"Pintér Béla, a konzervgyár ny. igazgatója: "Találkoztam polgári
iskolai osztálytársammal. Dinya Lacival. Néztük. néztük egymást, aztán
összeölelkeztünk... Üdvözlöm a hunyaiakat. hamarosan hazetmegyek, a
bátyám ott él."

Dr. Ugrin Emese: "Amikor külföldőn éltem. mindig megkérdezték,
mit jelent nekem Magyarország? Azt válaszoltam: nekem Endrődötjelen-
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ti. Én ezt úgy is mondom: hazamegyek Endrődre, pedig 3 éves voltam,
amikor elkerültünk onnan. Engem igy neveltek, hogy ott van aszülőhely.

Ha nagy válság van az életemben, akkor én lebattyogok Endrödre, kime
gyek a temetőbe, megnézem a szülőházat, és akkor megnyugszom. Ott
vagyok otthon."

Bukva Géza: "Endrődön is kell ilyet rendezni. Feltétlenül hazajövök
a májusi találkozóra. De az állófogadás helyett jobb lenne egy olyan igazi
jó bográcsos birkapörkölt. Jelenleg az Egressy Gábor szakközépiskolában
történelmet és testnevelést tanitok. Jól érzem magam, mert idöben kilépek
a terhek alól. mielött agyonnyomnak. A lányom vegyészmémök, a fiam
pedig profi labdarúgó."

M. Dr. Kondor Viktória: "Találkoztam egy olyan másod-unoka
testvéremmel, akit évtizedek óta nem láttam. Nagyon örülök. szinte
Jebegek a 72 évemrnel, gondolhatjátok. Komolyra fordítva a SZÓL tényleg
jó dolog ez a találkozó. hiányzik az életünkből a beszélgetés."

Dr. Gellai Imre: "Ezek a baráti találkozások. nem anyagilag, de a
kapcsolatok ápolásában előre viszik a dolgokat. A Baráti Kör a Körös
Termál Rt-ben azon dolgozik. hogy valami történjen Endrödön, ami
munkahelyteremtés. A tervek készen vannak. de ezt a tervet nemzetközi
tőkének kell kiajánlani, mert itthon nincs annyi pénz. De a tervnek készen
kell lenni, fogadó képesnek kell lennünk."

Dr. Farkas Ottó: "Sajnos, nekem rokonaim már nincsenek otthon,
csak magát a szülőfalumat tudom szeretni. De azért mindig eljövök,
májusban is szeretnék hazamenni."

Dr. Giricz Katalin: "Dunakesziről jöttem, hogy találkozhassam
ismerősökkel. Ez a találkozó egy kicsit olyan, mintha hazamennék. Soha
nem szakadt meg a kapcsolatom a szül6földemmel."

"Gyuricza István vagyok.. anagymamám Pálinkás Teréz volt,
szülésznö volt Öregszölöben. Én 12 éve járok az endrödiek találkozójára,
a lányom is mindig velünkjön."

"Gyuricza Katalin vagyok, Gyuricza István lánya, húszéves vagyok,
Budapesten élek. Érdekel engem ez a társaság. Meg akarom isn,emi, hogy
milyenek azok az emberek. akik idejámak. Meg akarom tudni. hogy
milyen emberek laktak on., ahol édesapám született. Ahhoz, hogy édes
apámat ismerjem, ezt tudnom kell. Érdekel a származásom. Öregszölöbe
is el szoktam menni."

Szabó Béla: "Dédnagyapám Hunya Józse( a hunyai templom mega
lapitója és a község névadója. A nyáron csináltunk egy szép emléktáblát a
templom falára. Én féléves korom óta Pesten élek, mégis örülök. hogy
beletartozhatom ebbe a közösségbe. Ritka az ilyen összetartás.
Gyerekkoromban sokat nyara\tam Endrődön anagyszülőknél."

Szabó Béláné: "Zenetanár vagyok., pesti, de mivel 37 éve vagyok
Béla felesége. valójában én is endrődinek számitok. Nagyon sok szépet
hallottam Endrődröl anyósomlól is. Hunya Teréziától

Biczó Tamásné Kovács Jolán: "Utoljára kerten voltunk in. mos",
pedig egyedül vagyok itt .. meghalt a fé~iem ... De mégis eIjöttem. legalább

régi ismerósökkel lehetek. Nagyon sokszor üdvözlöm a hunyaiakat. Nem
voltam otthon 3 éve. Nem tudom, hogy megyek-e még..."

Hunya Judit: "Nagyon jó volt találkozni az emberekkel - nagyon jó
volt bemut()tkozni hajdan-volt osztálytársaimnak... bizony, bizony, telik az
idő, itt kel/ett rájönni, hogy ismerjük egymást. Szeretnék májusban is ha
zamenni az újabb találkozóra, és a gyerekeimet is szeretném hazavinni."

Roszik János: "Olyanokkal is találkoztam itt, akiket gyerekkorom óta
nem láttam, ez nagy élmény. Szabó kovácsnak a két lányával például - az
Arany János utcából."

Duda Béla: "Valamikor én is endrödi voltam. A szívemmel most is az
vagyok."

Az Endrödröl érkezettek közül:

Dr. Dávid Imre: "Jóleső érzés, hogy az Endrődről elszármazottak
közül ilyen sokan visszagondolnak, és baráti alapon találkoznak egymás
sal. Remélhetöleg a baráti alapon túl is segítik a települést. Ez olyan dolog,
hogy a múltból él ajelen, és ajelenböl ajövö."

Dinya László: "Én Endrödröl az Apponyi utcából jöttem fel. és nem
bántam meg. Nagyon örülök, hogy az endrődi emberek igy összetartanak
és együttéreznek Budapesten és az ország sok más részén - éppúgy, mint
Endrődön."

Márton Gábor: "Látjátok.. mennyi szép endrődi van itt??? Ha ez
mind otthon lenne. nem tartana ott Endrőd, ahol tart. Uralnánk az egész
kömyéket..."

A bes7:élgetésekel magnószalagra rögúlelle és lejegye7:le:
. HORNOKNÉ

NÉMETH ESZTER

'~éretes (ábbeli készítést
mérséke(t (e(árra{ (/á{{a(unk.1/

35-tő( 42-es méretitj.
SEC/RO MODELL BT.

Fő út 57. (C/o(t Napkeleti (/endétj(ő he(ljén)
Te(efon: 06-66-386-800
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Lejegye:te és a, me$iegy"éseke/ írla
f-JORNOKNE NEMETH ESZTER

TOTÁL VEGYESÁRUK
ŰZLETHÁZA

ÁRUAJÁNLATA:
(Endrődi u. I. Háztartási Bolt)

Tel: 386-637, vagy 06-20-254-663

Étolaj kimért: 182 Ft/1. (I literes 207-)
Liszt: 57 Ft/kg.

A lma: 50,-60,-70,-80 Ft/kg
Hagyma: 70 Ft/kg
GUMICSIZMA

!. Oszt. árengedménnyeil
Hipó 20 Ftll. (Edényt hozni keiji)

HÉTÍZÜ KISÜSTI, HUNYAI FÖZÉSÜ
VEGYESPÁLrNKA 650 Ft/l

\IjlJ. 15.
"Kölcsey Ferenc, a magyar himnusz

szerzője halálának l00. éves évfordulójának
em lékére augusztus 24-én pontosan dél i 12
órakor az egész világon, ahol magyarok van
nak, fel fog csendüini a himnusz. Endrőd

község lakossága ezen a napol1 déli 12 órakor
gyülekezzen a Hősök szobránál, ahol a dalár
da közreműködésével közösen el fogjuk
énekelni a himnuszt, hogy adózzunk a nagy
költó emlékének. Walthier György rövid
beszédben méltatni fogja a nagy költőt.

VU. 15.4. old.
"Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Színház

örökös tagja, Endrőd község szlilötte és
díszpolgára néhány napot kŐI'ünkben töltött.
Rokona és keresztatyjához. Dr. Tóth István
ügyvédhez szállt meg, és rokoni lalOgatást rett
a bíl'ónáL az apátplébánosnál, ... majd ellá
togatott a rokonaihoz: az Uhrin es Kovács
családokhoz. Rózsahegyi kétszer is megnézte
a templomol, a Népházat, a Körös-hidat, és
más nevezetesebb épületeket, de kiment az
öreg szarvasvégi temetőbe is, ahol az egyik
elárvult sírnál buzgón imádkozott édesaryjáért
Uhrin József lelkéé11."

És ha még számításba vesszük a:/. ami
ugyan elcsal/ani. de nem újságba való hir a::1
mondjuk. jól/elte a bíróság, hogy s::.igorúan
bún/eteti /vlosl is így kellene (magán
vélemény).

VALUSKA LAJOS
Kerlbarat Kör elnöke

1938.

meg. Márciusban a lagymentes
napokon a gyümölcsfák lemosó
permelezését föltétlen végezzük
el, mert nyáron kevesebb bajunk
lesz a kártevőkkel.

Megkezdhetjük a szőlő met
szésél is, gondolom, hogy már
nem lagy el. (Én már metszem)

Asző/őt azért is érdemes ter
meszteni, mert augusztustól 
decemberig lehet friss szőlől

enni.
Gondoljunk a keritésen túlra,

a házunk elejére iSi Tegyünk egy
keveset annak érdekében, hogy
szebb legyen környezetünk, a
városunk

ll. 15.4. old.
"Felhívás a munkásokhoz. Endrőd község

előjárósága felhívja a munkásokat, hogy
németországi munkálatokra senki ne jelent
kezzék többé, mert a munkáslétszám már
megállapítást nyert, a létszám a sok jelentkező

közül összeÍratott. Csak nyolcvan munkást
szállíthat Endrőd, ez a szám betelt. A többiek
hazai munkaadókkal szerződjenek."

XL )5. 4. old.
"Meghalt Bencze Sándor, aki 47 évig

tanítóskodott Endrődön. Fenségesen megható
komor gyászpompával kísél'te utolsó útjára
okt. 30-án Endrőd népe, a mi kedves Sándor
bátyánkat... aki tanítás terén szelL:et1 érde
meiért pápai kitüntetésben részesült. .. tíz árvá
ja maradt itt..."

AKERTBARÁT KÖR ÜZENI...

biztos, hogy azt kapjuk, amit
szeretnénk A korai vetemények
vetés idejé közeleg.

A gyümölcsláknál meg lehet
kezdeni: a korona kialakitását a
szilvaráknál , az alma és körte
fáknál a metszést. Nagyon
lényeges, hogy törzsön és
vastagabb ágakon elvégezzük az
el hal t réteg el távolitását. mert
alattuk rengeteg kártevő húzódik

Garancia! Minőség!

Kedvező ár!

Gelt~i eipc
GYOMAENDRŐD,Fő út 140/2

Tel.: 06-66-283-359

X 15.4. old.
"Orbók József igazgató-tanító tiszteletére,

Ha tudnak. /smé/ egy rövid hír. amelyaki szeptember l-vel saját kérésére, betegség
bi:onyitja a rellenetes munkanélküliségel.

A kertészkedő em berek
számára örvendetes, hogy
közeledik a tavasz, lehet
készülődni akerti munkákra.

Első leendő: a kerti szer-
számok előkészítése, gépek
üzembe helyezése, hogy a
munkavégzés közben ne legyen
gondunk'

Még van lehetőség, ahiányzó
talaj munkák elvégzésére. Az
elhanyagolt kertben, udvaron
legalább az elmúlt évi
gyom maradványt takarItsuk le,
hogy tovább ne fertőzzúk a
környéket. A gondozott udvarban
apihenés is kellemesebb.

A vetőmag vásárlását is
megkezdhetjúk, meri később nem

"Én az/ mondom, senki nem érdemel
koronát. de aki 6-S gyermeket felnevel, a:
megérdemli a koronát. " (Endrődi füzetek 3. k.
60. I.)

1937 I' .. .. I JL 15.4.old.

HARMAS KOROS "Tiszteld a temetőt. Folyó hó 9-en tárgyal-
. . [X. l~. 2. old. - ta a Gyomai Kir. Járásbíróság Madari Jstván es

"A sokgyermekes anyak .Iutalmazasa . Csahoczki László bünűgyét. A múlt ev urolso
Szent István király napján nagy ünnepsége miatt nyugalomba vonult, a község és az havában kimentek az endrőd-gyomavégi

volt Endrőd községnek. A falu köszöntötte egyesületek vezetői októbel' 5-én közvacsoI'át temetőbe, s ott felszedték a sirkereszteke[ és
azokat a sokgyelmekes édesanyákat, akik az rendeztek, amelyen Endrőd társadalmának odahaza tüzelés céljára felhasználták. A
utóbbi 10 évben legalább öt gyermeknek adtak minden rétege megjelent... VOll tanítványai Járásbíróság Madari lstvánt 30 napi elzárással,
életet: nevében Homok Elek műegyetem i hallgató Csahóczki Lászlót pedig 15 napi elzárással

Szabó Sándorné Hanyecz Julianna, szűlt rótta le háláj áét és szeretetét lendületes büntette meg a kegyelethely megsértése és a
13 gyermeket él 7, Homok Imréné Tímár beszédben volt tanítója iránt..." lopás miatt."
Ilona, most várja a 8. gyermekét, Pelyva
Jánosné Majoros Margit 7 apró gyelmeke él,
Köteles Elekné Szmola Veronika szült 11
gyermeket, él 9, Kakas Imréné Giricz Borbála,
szült 7 gyereket, él 6, Szujó Vincéné Dinya
Franciska szült 9 gyermeket, él 8, most is
várandós, Gyuricza Vincéné szült 8 gyer
meket, most is várandós, Rojik Istvánné Giricz
Krisztina szült 5 gyermeket, várandós, Anka
Györgyné szült 10 gyermeket, él 9, Erdősy

Imréné Roncsek Erzsébet 5 gyelmek, Vaszkó
Elekné Tímár Terézia szült 8 gyermeket, él 7,
özv. Urbán Menyhértné Homok MáI'ia szült 9
gyermeket, éj 8, Tímár Vendelné Giricz
Margit szült 10 gyeimeket."
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II. Rész.

BÉKÉSVÁRMEGYE ÚTMUTATÓJA
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"Tulajdonképpen cct hihetné az ember.
hogy a múlt lecseng. De nem,
eltűnik. aztán visszatél;
aföldet megkerülve visszatél;
akár cc évszakok. melyek
hol maggá tömörülnek, hol kinőnek
pontatlan útjain a téridőnek. .. "

(NEMES NAGY ÁGNES)

EGYESüLETEK

ENDRŐD

Levente bizottság. Elnök Harsányi
László

Levente egyesület. Elnök Cseh József
Járási vitézi őrmester: Zs. Tímár

András rendőr

A Vitézi Rend endrődi tagjai: Járási
vitézi őrmester: Zs. Timár András,
vitézek: Harmati István, Levente
György, Katona Sándor, Gyuricza
Mátyás, Tímár Lajos,
várományosok: Ifj. Gyuricza
Mátyás, Katona László, Harmati
Imre.

Kisgazda kör. Elnök: Kovács Tibor
Népszővetségi kör. Elnök Kalmár

Károly
Polgári társulat. Elnök: Kmellár

András
Kondoros-tanyai kör. Elnök: Tímár

Mihály
Földmívelő egylet: Elnök: Gyuricza

Imre
Ugari kör: Bula Vince
Csejti kör. Madarász István
Peres i kör. Tímár Ignác
Endrődi Ipartestület. Elnök: Gyuricza

József
Magyar Élet Pártja: Elnök Kalmár Imre
Országos Tűzharcos Szövetség helyi

csoportja. Elnök: Harsányi László
HONSZ helyi csoportja. Elnök: Tóth

István
Ol'szágos Vöröskereszt Egylet. Elnök:

Csernus Mihályapátplébános, kor
mányfőtanácsos

Bajtársi Szolgálat Munkaközösség.
Elnök Csernus Mihály

Vadásztársaság: Elnök: Alapy Andor
Teniszklub. Elnök: Ugrin Nándor
572. sz. Szent Alajos Cserkészcsapat.

VfÍROSOtll(

Parancsnok: Csókásy Béla dr.
Iparos dalkör. Elnök: Gyuricza József
Katolikus Népkör. Egyházi elnök:

Csernus Mihály
Nyugdíjasok olvasóköre. Elnök:

Harsányi László
Ezen kívül: Öregszöllősi, Puszta

Csejti, Varjasi, Ugari o!vasókörök.
Egységes Föl.dmunkás, Pólyahalmi

Kisgazda Otthon
Róm. Kat. Olvasó Polgári Társulat.

Elnök: Véha Imre

GYOMA

Vitézi Rend járási vitézi hadnagya:
vitéz Vári József

"Honsz" gyomai csapata. Elnök: vitéz
Bíró Endre

Magyar Élet pártja. Pártvezető: G.
Szabó József

Nyugdíjasok Köre. Elnök: Sánta Gábor
Gyomai Testedzök Egyesülete. Elnök:

Bácsy Elek
Gyomai Gazda Ifjak Egyesülete.

Elnök: dr. Csernefalvi Sorbán Jenő

Felsőrészi Olvasókör. Elnöke: Kovács
Gábor

Kisréti Olvasókör. Elnök: Nagy Sándor
Gyomai Kalászos Gazdák Szövetsége.

Elnök: Batári Lajos
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Elnök:

Sorbán Jenő

Méhészkör. Elnök: Kató Lajos
Gyomai Urikaszinó. Elnök: betöltetlen.

Gondnok: Hajdú Béla
GyümölcstermelőkEgyesülete. Elnök:

Szász Lajos
Ref. Nő- Ifjúsági, Leányegylet és

énekkar. Elnök: Gyökös Dániel
Ev. ifj, Egyesület. Vezető: Feiler Ernö
Dalárda egylet. Elnök: dr. Legeza Tibor

Vadásztársaság. Elnök: vitéz Váry
József

Közp. 48-as Olvasókör. Elnök: Vince
Andor

Közp. Polgári Olvasókör. Elnök: Oláh
István

Munkások Köre. Elnök: ifj. Toldi
Gábor

Továbbá a Halmagyi-, Nyilasi-,
Németvárosi-, Egyetértési
Olvasókörök.

11

SZERKESZTŐSÉGÜNK

NŐNAPIKÖSZÖNTÉSNEK

SZÁNTA MÁRTON GÁBOR
TANÁR ÚR VERSÉT.

AZ ISTEN ÉLTESSE EZEN A
NAPON (III. 8.)

ASSZONYAINKAT,
LÁNYAINKAT!

Vén, langyos szívvel

Majd, ha egyszer vén, langyos szívvel
találkozunk, egymásra nézünk,
s öregesen, fázón, merengve
egy régi szerelmet idézünk.

S akkor is belesajdul még
az emlékbe zsibbadt, vén lelkünk,
hogy ifjan egyszer széjjelváltunk
vágyban, égő szerelemben.

Fájdalmasan, búsan, csalódva
takargatjuk sebes, bús lelkünk,
mert egymásnál királyibb párra
- bármeddig vártunk. - sose leltünk.

Fáradt vérünk fiatal tűzre

gyulladt erünkben megbomoltan.
Kitárjuk karunk vad ölelésre,
és lehullunk. boldogan, holtan.

Megifjult lelkünk összefonódva,
öleikezve száll a magasba,
s felzengnek riasztó dalok:
a Fényt egy Halott elrabolta.
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A mesél és a verseket írta
IVANYI MARIA

Fürge patak, csöppnyi tó,
Napsugártól csillogó.
Itt vagy végre közöttünk,
Kedves Tavasz, köszöntünk!

Ess eső, esegess

Jön a tavasz, fut a tél,
Friss meleget hoz a szél.
Bo Iyhos barka integet,
Harrnateső hinteget.

Ess eső, esegess,
Eső szemet vetegess,
Futó patak hadd dagadjon,
Cipőnk sárra megragadjon,
Ess eső, esegess,
Buborékot vetegess!

A hóvirág kitekint;
- Szép a világ idekint! 
Szirm ot bont az ibolya,
Erdők, mezők mosolya.

Szertelen szélfiúk
Cikáznak a réten,
Bukfencet úgy vetnek,
Mint talp a keréken.
Egyszer fent, egyszer lent,
Ez aztán a móka,
Míg haza nem hívja őket

Öreg szélapóka.

Tavaszi köszöntő

Szélfiúk

nézd inkább, hogy baja ne essék
.J .J. a kis ártatlannak' Még le találja
~~ vetni az a mihaszna állati

- Ha én török, csak egy repedt
bögrét is, nagyobb a zivatar. 
Zsörtö lődött nagyapa, de azért

ugyancsak igyekezett, hogy
aztán kacagva felröp- utolélje a haszontalan kecskét.

Hanem. mire kilépett az akácos utcára,
annak bizony már hű It helyét sem látta.
Ugratott az már akiskapun, nagykapun,
ungon is berken is, meg se állt csak a vad
virágos réten, ahol tudvalevőleg tündérek
léptéből fakad a kikerics, meg a szék
fűvirág. Ott aztán ugyancsak levetette
hátáról a szepegő gyermeket, és mint aki
jól végezte dolgát, hazaballagott.

Hát Jóskával azután mi történt')
Elmesélem legközelebb.

Jóska Makkosországban I. rész

A Kikeriki meseudvar
mindig arról volt nevezetes,
hogy csodálatos dolgok men
nek végbe benne. Bizony, nem
is volt az közönséges baromfi
udvar, ahogy nagymama hitte.
Ott volt Bibice király elvará-
zsolt országa.

Ott él ma is az egész udvartartás, de
csak Jóska a tudója. Ha behunyja a szemét,
képzeletben látja is, hogy ha a kiskakas
bukfencezik egyet, máris Bibice király lesz
belőle. De ez még mind semmi! Ha a
göndörszőrű malacka megmártja magát a
sűrű pocsolyában, olyan szépséges király
kisasszony lesz, hogy napra lehet nézni, de
őrá alig-alig.

A kakassá varázsolt Bibic király látta
ám, hogy baj van, amikor Jóska egy napon
rájuk nyitotta a kiskaput. Kukorított is
akkorát, hogy összeszaladt Bibice ország
valamennyi elvarázsolt lakója. Még az öreg
kecske is kidugta a fejét az ólból, pedig az
nagy szó, mert igen rátarti volt őkelme.

Hiszen volt is miért! Ej no, még nem
mondtam volna? A kecske volt Bibice
ország mindentudó táltosa.

Jóska oda is ballagott hozzá nagy-nagy
keservével, és ráhajtotta buksi fejét a tál
tosból lett kecske keseszőrű nyakára.

- Megállod-e sírás nélkül, ha súgok
valamit? - kérdezte szipogva Jóska.

- Me-e-eg' - válaszolta bólogatva a
kecske.

- Hát akkor tudd meg, hogy nemsokára
iskolába kelj mennem, nem játszhatom én
már sohatöbbé mesét. Annyi lesz a leckém,
hogy meg nem győzöm egymagam I

- Me-e-e-eg! - bizonygatta vigasztalóan
a táltos.

- Elmennék én világgá, de nem tudom
merre menjek?

Messsze' Messsze! turbékolta
kényeskedve a gerle, és odaröppent Jóska
gyenge vállára.

- De ha elvinne valaki ... - kaparászott
elő a zsebéből néhány búzaszemet Jóska. A

gerle felcsipegette,
pent.

- Úgy ám' Úgy ám! - kiáltott vissza.
- Mond csak! - váltott titokzatossá

Jóska hangja - Nem tehetnéd meg, hogy
igazából is táltos legyen belőled?

- Me-e-e-eg' - felelte engedelmesen a
kecske.

- Akkor egy életem, egy halálom. ha
indulunk én azt se bánom' - pattant fel a
kecsek hátára.

A kecske meg csak rántott egyet a
fején, hogy elszakadt a kötőfék, rúgott
egyet két hátsó lábával, hogy kivágódott az
ólajtó, és uccu neki, vesd el magad, neki
iramodott a léckerítésnek. Jóska a szemét is
lehunyta ijedtében, és ki nem nyitotta, mert
érezte, hogy repü Inek, sebesebben a
gyorslábú szélnél is! Bizony! Meg nem
állíthatta azt az útjában semmi, még az
ágaskodva integető köcsögszárító sem.
Úgy fellökte a táltos-kecske, hogy csak úgy
repültek róla a mázas köcsögök. Kilencen
százfelé, és ezer darabra törve korcsolyáz
tak végig a tornác piros kövén. S ha már itt
járt, egyfuttában a vesszőből font tarhonya
szárító kason is rúgott egyet. Gördült is
utánunk. mint az óriáskerék, és szép szabá
lyos csigavonalat rajzolt a sárga tarho
nyából.

- Jaj, tán vége a világnak! - futott ki
nagymama konyhából, s ijedten azt sem
tudta, hogyaköcsögöket sajnálja, vagy a
tarhonyát sirassa, vagy a világgá futott
kecskét vegye üldözőbe.

- Fuss utána Apja! - hívta segítségül
nagyapát. - Megvadult tán ez a kerge
jószág' S mintha még a hátán is ült volna
valaki' Tán maga az ördögi

- De az is lehet, hogy Jóska! - sietett elő

nagyapó az öreg-

;:=========================;l istállóból - Láttam

(v BIS500 Gyomaendrőd, az imént, hogy
THERM ;. X OIpartelep út 3. bement az ólba. De
~.ITÖIPARI SZÖVETKEZET - ~T/f: 66/386-614, 386-226 el is húzom a nótáját,

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk csak kezem közé
<ff' Magas és mélyépitési munkák generál kivitelezése - tervezése kapjam!
<?Transzportbeton és betonacél értékesítés, elöregyártás. szerelés Volna hozzá
<?Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók. Interspan szíved, ezért a

bútorok) néhány csorba kö-
cn- Épitöipari anyagkereskedés (fenyö fűrészáru, Interspan bútorlap csögért') - szel ídü It

szigetelölemezek. kanonplasztlemez... ) meg egyszerre a
<ff' Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru. acélzsalu.

féltővé vált nagymakeretes állvány, útpanel. .. )
ma hangja. - Azt

cc" Burkolólap értéskesítés (minta után)
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1848 - 1998. március 15.
Gondolatok az évforduló kapcsán

"Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem min
denki a másokét is. Annakokáért az az

indulat legyen bennetek, mely volt a
Krisztus Jézusban is." (Fil.2; 4 - 5.)

Mondják, hogy a történelem nem ismétli önmagát.
Lelkük legyen rajta, kik állítják, mert a "felvilágosodás"
óta mintha sorra ugyanabba a hibába esne az emberiség.
Csupán személyek, eszmék, országok, führerek, diktá
torok, államformák változtak. Mint köztudott a "felvilá
gosodás" 1789. Július 14. a "nagy francia forradalom" óta
számítódik, amikor állítólag "felnőtté vált az ember".
Nagyon művelt, felvilágosult emberek szájából elhang
zott már; "nincs Isten... ", "alszik az Isten" Szabadság!
Egyenlőség~ Testvériség! Mit nekünk Hit, Remény,
Szeretet! Az elóbbi hármat mindezidáig nem sikerült sok
sok véráldozat, milliók könny-keserve árán sem meg
valósítani. "Ember' Valósítsd meg önmagad!" Mi tagadás,
elszaladt a ló alólunk.

Az 1848-49 évi forradalmunkra, szabadságharcunkra,
annak 150 éves évfordulójára emlékezünk, az emlékezés
képzeletbeli falára érdekes, tanulságos kockákat illeszt
het-ünk fel városunk és környéke korabeli múltjából és az
azt követő idó1<.bó1. Tanulságos és elgondolkodtató (kel
lene, hogy legyen) ez a "kollázs."

Elsó'k,ént vegyünk kezünkbe egy korabeli "elemista"
tankönyvet, lássuk, mit tanulhattak abból a hajdani ne
bulók azóta már agyonnyomorított és nap mint nap még
jobban nyomorgatott, emitt-amott már gyűlöletes hévvel
üldözött magyar anyanyelvünkró1:

"Szeresd nemzeted ősi magyar nyelvét! Nincs féltóbb
kincse a nemzetnek, mint nemzeti nyelve. A' világ
legrégibb történeti bizonyítják, hogy azon nemzet,
melynek nyelve gondatlansága által elkorcsosodott, vagy
idegenek majmolása és felvétele miatt elenyészett, az az
élő nemzetek sorábul kitöröltetett, s azt többé életre
hozni semmi nem vala képes. Törvényeket melyek
elavultak, ismét felébreszteni és újakat teremteni lehet,
de a' kiholt nyelvet többé felébreszteni soha sem lehet.
Idegen nyelvet tanulni nem kötelesség; de a hazai nyel
vet nem tudni szégyen. Tiszteld az idegen ajkú embert, ki
nemzeti nyelvünkön szól, ne légy türelmetlen-hibás,
kimondását igazítsd meg, mert ha valaki anyanyelvén
kívül, mást is meg tanul, azt bizonyítja, azon nyelvet
tiszteli, megbecsüli, azt pedig kigúnyolni, kinevetni, ki
bennünket tisztel, alacsonyság, és erkölcstelenség."
(Hármas Kis - Tükör 1845.)

Az elveszett szabadságharc, a nemzet megtipart lelke,
a jobbágyfelszabadítással járó gazdasági változások, az

igazságtalan földbirtokelosztás, a rossz irányba
terelődött tulajdonosi életfelfogás, az önkényuralom
negatív hatása súlyos következményekkel jártak a
paraszti közösségeinkben. A Református Egyház
elöljáróitól, az 1850-es évektó1 kezdve jelennek meg ilyen
panaszok; "A jobbágyfelszabadítás óta híveink a
szerzésre rendezkedtek be, nem törődnek az egyházzal...
az adakozás tizedrangú kérdés lett... messze elkerülik a
templomot... ". Az egyházmegye esperesi jelentésében a
következó'ket olvashatjuk; "Nem lehet eléggé megsirat
nunk a romlást, mely az erkölcsiségben az ötvenes évek
(XIX. sz.) kormánya által ejtetett. Az erőszak és ármány
diadala oly népnél, melynek hitében az volt, hogy az
erkölcsi rossznak világszerinti büntetése, az erénynek
pedig világszerinti jutalom a követelése, az erkölcsi
alapelvek teljes összezavaradását idézt~ elő. A jogta
lankodás, és az erőszak nem lehet oly nagy vétek, miután
ily eredmények kísérik. Az igazság és hűség elvesztette
vonzerejét, miután oly nagy szerencsétlenséget vont
maga után. A politikai siker az erényesség helyére ült...
A nyilvánosan diadalmaskodó erkölcstelenség erkölcste
lenséget s-zült, és terjesztett mindenfelé. A törvény nem
maradt többé törvény. A törvények áthágása hazafiúi
erényekké vált, a tiszteletlenség szabállyá vált... A nép
korábbi egyenes és nyílt jellemét a huzamos szolgaság
ravaszsággal keverte ..."

Ugye, hogy milyen ismerős ez az elmúlt negyvenöt év
alatt-után?

1971-ben hallottam Bácsi László bátyámtól (szüL:
1882), hogy a milleneumi ünnepségeken felsorakozott
egynéhány öreg honvéd is. "Vesszó'k fejeknek nem sok
köszönet vót benne. Az egyiket, Vékony Bálintot, aki 48
as honvéd vót, vót honvéd ruhája is, öt forintot kapott az
államtúl, államsegélyt, agyerekik incselkedtek véle,
Víkony Bálint szöszgolyó, fapuska. Azír incselkedtek
véle, hogy nem nyerték meg a háborút." Akárcsak az 56·
osok kálváriáját látnám, hallanám, meg az óKet mega
Iázó "államsegélyüket". Na! Így bántunk el a honvéd
jainkkal is! AKisréti temetóben van még egy kidó1t hon
védsírkő, az Öreg temetóben Kis-Bálint honvédhadnagy,
híres-neves rektortanítója Gyomának, sírköve sincs már
meg, nemhogy sírja! 1982-ben még meg volt.

CS. SZABÓ ISTVÁN

Amit tegnap még gyaláztak,
mára már ünnep.
De a hang ugyanaz:
gyalázóké az ünnep.

Ki ítél, most fölemel,
Árulót hőssé, hőst
árulóvá zülleszt.

Ugyanaz a hang,
mely büntetett,
most kitüntet.

(részlet G. Nagy Ilián:
A magyar Golgotán)
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És most álljon itt néhány adat a statisztikából:

KÜZDELEM A MEGMARADÁSÉRT

Ezzel a címmel jelent meg a PARTIUMI KÖZLÖNY (a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja)
január 28-iki száma Halmos Miklós tollából. A cikk afc(me:
1997. évi népesedési statisztika margójára.

Idézünk a cikkből:

Temetések száma
572
812
27
35

"Anyaszentegyházunk is minden év fordulóján jó pász
torként számba veszi htveit, elkész(ti népesedési statisztikáját,
felméri az egyházkerület demográfiai helyzetét. Minden esz
tendő elején e hasábokon tükröt tart elénk, amelyről - fájdalom
- szomorú kép vetül elénk. Akárcsak új államkeretek közé szor(
tott erdélyi és partiumi magyarságunk - amelynek immár har
madik nemzedéke küzd a megmaradásért, őrli erejét létfenn
tartásáért, küzd joga iért, kultúrájáért, vallásáért - az egyház
kerület hiVei is folyamatosan fogyatkozunk... "

A Göncz Árpád és Emil Constantinescu által hangoztatott és
mindnyájunk által óhajtott torténeimi megbékélés, kölcsönös
bizalom és jó együttműködés csak abban az esetben válhat
valósággá, ha ennek útjából elhárul a legfőbb akadály: a romá
niai magyarság jogfosztása. A két nép jó viszonyának igazi ellen
fele nemcsak a "múlt" - ahogyan a két államelnök legutóbbi
találkozásakor fogalmazódott -, hanem legalább annyira az a
múltban gyökerező "jelen", amelyben a romániai magyar
nemzeti közösség, saját szülőföldjén és közös hazájukban, még
mindig nem érezheti magát egyenrangúnak a többségi román
nemzettel."

megszüntetése;
- a magyarellenes gyűlöletkeltő hadjárat kormány általi

elitélése és törvény általi büntetése stb.
Igen fájdalmas, hogy saját hazánk, Románia, amelynek

hűséges polgárai vagyunk, továbbra sem hajlandó a románoké
val azonos jogokat biztositani a határain belül élő ma
gyaroknak...

Egyházközségek Születések száma
Nagyvárad 268
Városi egyházközségek 302
Kis egyházközségek 9
Közepes nagyságú egyházközségek 20

"... Ez a reális valóság, fájdalmas tény. Létezik-e kiút e
kilátástalan helyzetből? Léteznie kell! Hiszen magyar és refor
mátus közösségünk az impériumváltozás háromnegyed
századában volt már nehezebb helyzetben is, s megállt a lábán.
Egyházkerületünk megmaradási stratégiája kiutat mutat."

"... megmarad egy diadalmas
erdélyi igazság: ez a föld egymás
mellett... megtartja örökös tarka
virágzásban a népeket, akik rajta
és érette munkálkodnak."

Kós Károly
1925.

Ezzel a címmel jelentetett meg irást TŐKÉS LÁSZLÓ, RMDSZ
tiszteletbeli elnökének tollából a Bihari Napló február ll-iki
száma. Hogy olvasóink tisztán és világosan lássanak közeli
szomszédságunkban élő magyarok helyzetéről idézünk a
cikkből:

"A román-magyar alapszerződésmegkötése, különösképpen
pedig az 1996. évi romániai demokratikus kormányváltozás óta
Románia és Magyarország vezetőinek hivatalos megnyilatkozá
sai szinte teljesen egybehangzóan a két ország viszonyának
"Európa számára példaértékű" alakulásáról szólnak...

Azok a romániai magyar erők, illetve politikusok, akik ezt
mégis szóvá merik tenni, és a kedvező külszin mögötti valóság
tényeit, megoldatlan problémáit felmutatni bátorkodnak - azon
nyomban "ünneprontóknak", a román-magyar tőrténeimi meg
békélés ellenségeinek, vagy éppenséggel "szélsőséges naciona
listáknak" minősülnek.

A romániai magyarság megoldatlan kérdéseit és jogos
követeléseit háttérbe szoritó államközi kirakatpolitika nyugati
rendelésre és tetszésre, a két érdekelt ország európai integráció
ja érdekében alakul ...

... megoldásra váró kérdések:
- a kommunista államositáskor elkobzott közösségi és egy

házi javak visszaszolgáltatása jogos tulajdonosaiknak;
- az állami erőszakkal megszüntetett felekezeti oktatás

igények és lehetőségek szerinti helyreáll itása;
- az állami magyar nyelvű felsőoktatás helyreállitása, illetve

a jogtalanul felszámolt kolozsvári Bolyai Tudományegyetem
jogaiba való visszahelyezése;

- az egyház és kisebbségellenes megszoritásokat kiiktató új
Tanügyi Törvény elfogadása;

- a Székelyföld és más magyar többségű, vagy magyarok
lakta vIdékek etnikai összetétele mesterséges úton való megvál
toztatásának a leállitása

- a székelyudvarhelyi-csereháti helyzet törvényes megoldása;
- a kisebbségi felekezeteket sújtó vallási diszkrimináció

JfÍ2(~'l(

~2('1JÚeyrJ36L

Á LÁSFOG LALÁS
a román-magyar kapcsolatok tárgyában

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2.
Telefon: 66/386-891

66/386-251

A TURUL CIPŐBOLT

új helyen: Gyomaendrőd,
Fő u. 204.

(a Gyógyszertár mellett)
Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓiNKAT!

"ÉPFE" - vállalkozó
közületi-, vállalkoz6i-, magánrendeló1.nek

teljes körű építőipari, szakipari és festő munkákat,

azok tervezését, szervezését,

lebonyolítását anyagbeszerzéssel vállalja.
ELLENŐRIZHETŐREFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK
BARKAFA részlegünk igényes rendelőinek egye'di, művészi

kivitelű faszobrász, fafaragó munkákat készít.
Mintaterem, iroda: Gyomaendrőd,Blaha L. u. 12/1.

Vezető: Barta László
Tel: 06-60-481-041. (06-66-285-659) Fax: 06-66-386-896.

KÉRJEN ÁRAJÁJ"JLATOT ÉS KATALÓGUST!
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AKIK OROKRE E TAVOZTAK TOLUNK

MINDENT EGY HELYEN
PIKTOR BOLTBAN!

endr&:t Fő út 204.
: 66-386-611.1

Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragosztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,
HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT

KIEGÉszíTŐ.

74 évesen hos-'-~ beteg:oég után. Gyoman
helyezték örök nyugalomra. GyáS7.oJjálc Felesége,
2gyermeke, 5unokája, valamint rokonai, barátai és

korában meghalt Endrődön temelték el februárlO- ismerősei.
én. PlJINOKI AMBRUS, ho&.."7AS betegség után

Özv. FÁS! iSTVAN, aki a Mikes Kelemen utca 40 éves korában ragadta el a haJaI február Sén.
15-ben lakott, how..<Is betegség után 83 éves Gyászolják Édesa.'1yja és testvérei.
korában elhunyt Endrődön helyezték örök nyuga- ROSlA. MÁJ.<.TONNÉ KARKALIK AJ'\fl\:'A, 80
lomra január 28·árl. Gyászolják 2 gyermeke, 7 évesen hosszas betegség utan január 2S-an hunyt
unokája, 4 dédunokája, rokonai és barátai. el Temetése Gyomán február 2-án voll GyáS7..oIJák

Özv. FüZI JÁj\JOsNÉ FAZEKAS JUUANNA 4 gyenneke, 10 unokája, 3 dédunokája, barátai es
Vízmű sor 8. sz. alatt lakott, rövid szenvedés utan 90 ismerősei.
éves korában hunyt eL Gyoman február 21-én SZfIJ3Ó DÁJ\JIEI.., aló a Kisfaludy uJ·ben
te:nették eL Gyászolják 7 gyemleke, 8 unokája 16 lakott, január l2-én tragikus baleset követke-I.tében
dedunokája, vaJarrúnt rokonai és ismerősei. vesztette el életét 46 éves korában. Gyomán temec-

GIRICZ 1l\t1RE, lakott Martos Flóra u. lO·ben, ték el jan.1&an. Gyászolják Gyermeke és 4 unoká
hosszas szenvedés utan táv07..0tt az élól< sorából 51 ja, rokonai és barátai.
éves korában, január8..111.. Endrödön temettek el 15- SZONDASZABOLCS, élt20 évetJanuár 29-én
én. Gy'd.SZOlják 2 gyenneke, l unokája, rokonai és tragikus hirtelenséggel távozott az élól< soraból
bai"átai. FebnJár &an helyezték Endrődön örök nyugalom-

ÖZV. HARMATI TIvffiÉNÉ ÁGOSTON ra. Megtört szívvel gy<iszoJják SzüJe~ testvére~

VIlMA, aki 83 éves korában hunyt el hosszas nagy-"zillei barátai és ismerősei.

betegség után. lakott az Eötvös u. 7-ben január 18- Tí:rvIÁR BÁLINT, volt Csokonai u. 8. sz. alatti
an, 21-én lemették Gyoman. Gyászolják: lakós, 66 évese korában hütelen érte a halál,január
Gyermeke. 2 unokája, 4 dédunokája, barátai és 22én, és 26-an temették el Gyomán Gy;iszolják
ismerősei. Felesége, 2gyermeke. l unokája, valamint rokonai

Özv. JLJRCSÓ JÁNOSNÉ KLErN ZSUZSAN- és barátai
NA, február Sén 84 éves korában távozott az élól< "\lÉHAVENDEL, ald aSe1yem út 10-ben lakott,
sorából Gyoman 14én lemették. Gyászolják: február 16-an hosszas betegség után 90 éves
Gyermeke, 2 unokája, l dédunokája kordban táv07.űtt az élól< sorából Endrődön 18-án

KÉR] JÁNos, aki a Mátyás Kir u. 2-ben lakott temelték el Gyászolják 2 gyemieke, 3 unokája, 7
72 éves korában rövid betegség után elhlUlyt dédUJlokája, valamint rokonai és barátaL
Hamvaitfebruár &an, Gyomán helyezték örök nyu- Békesség haló poraikon, fogadja be ó1<.et az
gdlomra. Gya..c;zolják: Testvérei és rokonai Úr az Őo~ I

KovAcs FERENC, 89 éves volt, Kazinczy uJ- Az örök világosság ~ogjon feletiiik.1
ben lakott, hosszas ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
betegség utan hunyt el
január 12-€n és 15-en
helyezték örök nyugalom
ra Gyoman. Gyászoljálc
Feles....6ge. 5 gyenneke, 7
unokája, 4 dédunokája,
rokonai és ismerősei.

ORAVECZ LAJOS, aJd
a Zrúlyi u. 61-t.en lakolt,
rövid betegség utan halt
meg január 31-én.
Temetése febmár 6-án volt
Gyás7..oljak: Gyermekei, 5
unokája, 4 dédunokája és
rokonai.

PAPP Il'vIRE, meghalt

..~~ et~. ,fd~ éL.-.d.:

?ui.M~~. dLwd. ~.
d.~ i«~ter~ ~deu.t ~.

71i4Je'e kapM~ el- ~t4é<J . ..
(fJ~ rJu,«fa)

ÖZIZ BALÁZS JÓZSEFNÉ HEGEDŰS CITL·
KA, Diófa u. 'lJ. sz. alatti lakos volt, ho~
betegség után 79 éves kor"ába'l elhunyt február 5
én. Endrődön !emeltékel február i O-én. Gy;íS7.űlják
két gyermeke és két unokája

BÉKÉSI LAlCS ,ianuár 29-én hall meg 79 éves
kordban hOSS7-<lS szenvedés után. Február 2-án
temették Gyomár.. Gyá..'V'.oUál-c felesége, 3 gyer
me.~e, 6 unokája és 9 dédunokija, rokonai és
ismerősel

BOZSó PETRA élt két hónap:>t, meghalt r. 21
én betegség következtében. Gyomán temettek el
február <kn. Gya..V'.űijálc édesanyja, testVérei és
nagyszülei.

Ö,& BUZÁSiSTVÁNNERNAGYETEI..,élt85
ével. a Hámán Kató u. 6-ban lakOlt Rövid betegség
után hunytel februá 7-éa, ll-én temettek Gyoman.
Gyá..<;z()lják 6 gyermeke, 9 unokája, 6 dédunokája,
vajamint rokonai és barátai.

DÓGI FERENC Halász utca 17 sz. alatti lakos
volt Február %n rövid betegség után 67 éves

GYERMEKCIPŐ KÉszíTÉS
Corvo Bianco Schuh Bt.

Csikós János

5502 Gyomaendíőd,Kör út 3.
(Őregszőlő, Kondorosi út)
Telefon: 0660485-788

Béby-leányka-fiúmodellek IS-35-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa

18AI-es méretig

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaendrőd,Fő út 14.

WlFax (66) 386-896
~(30) 457-148

Női, Leányka-, és Fi~

eipögyártás
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Az önkormányzat munkájáról

DOMOKOS LÁSZLÓ

BEMUTA TKOZIK a fiDESZMagyar Polgári Pári, az MDfés a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség közös jelöltje:

"33 éves vagyok közgazdász., feleségemmel és leányommal élek Békéscsabán.
Tanulmányaimat 1988-ban sikeresen lezórtam a pécsi Janus Pannonius

Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán. Majd 1991-ben szakközgazdász
oklevelet szereztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.

Rövid pályafutásom: 1988-ban a Békés Megyei Univerzéil Vállalat Közgazdasógi és
Információs Osztály vezetője voltam. 1990-től Békéscsaba gazdasági alpol
gdrmestere, 1994-től önkormányzati képviselő, a megyei FIDESZ frakcióvezetője

vagyok, 1995-től vállalkozó, költségvelési szervek és vállalatok gazdasági lanácsadó
ia vagyok."

Felhívjuk az MKD3Z, az MDF tagjait, és minden szimpatizánsl, hogy kopogtató
cédulájukat Domokos László úrnak adják le.

A képviselőielölttel, programiáról, terveiről részleles interjúban fogunk beszámolni
következő, áprilisi számunkban! CSÁSZÁRNÉ GYURICZA 8JA

kell folyósIlani Seglli az önkormányzat az
első lakás megszerzését fiatal házasok
lámogatási rendszerével. Az idén össze-
sen 6 millió forjnt kerülhet e címen fel

használásra Támogatásban részesl1hetóK: ahol aházastár
sak 35 éven aluliak. (külön-külÖn) egyikük legalább 5éve
gyomaendrődi állandó lakos, és a város közigazgatási
lerületén vesz, vagy épl1lakást, és legalább 2kiskorú gyer
mek neveléséről gondoskodik. illetve 6éven belül vállalja 2
gyermek nevelését Alakásszerzés támogatás összege max.
300 ezer forint, amelyből 100 ezer végleges juttatás. 20G
ezer pedig 10 év alatt visszafizetendő kamatmentes hilel.
Nagyon fontos' hogya kérelmet az erre acélra bevezetett
nyomtatványon lehet benyújtani. a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Csoportjához, ahaláridő MÁjUS 31, ezen
határnap elmulasztása jogvesztő. azaz semmilyen címen
nem lehel póthatáridő! kérni. Megalkották. és e/fogadták a
település folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevéleiéről szóló rendelet tervezetet. Aszol
gáltató a közS20lgáltatás végzésére kiírt pályázat nyertese
lesz. Aki afolyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást
jogszabálysértő módon nem ve3'zi igénybe szabálysértést
követ el, és akár 10 ezer forint pénzbírsággal is sújtható.
Van az önkormányzatnak miniegy 1,1 millió forint névértékű
kárpótlási jegy atulajdonában, amit bróker cégen keresztül
megpróbál értékeslleni. az eladási ár limitje 90%.

Elkészült egy gondos, összefoglaló alapanyag aváros
közmüvelődési koncepciójának kialakijásához.

Meghatározták az önkormányzat fenntartásában
működő óvodák. és iskolák beíratási időpontját, ami már
eius 30. és aprilis 3 közötti napokon lesz Nagy horderejű

döntés szülelell a gyomai település részen lévő un.
Mirhóháti úti szoc. otthon emelt szintű szolgáltatást is
nyújtó átalakítására. Ehhez meg kell vásárolni amellette
lévő épületet. mintegy 2,2 millió lorintért, majd avonatkozó
pályázalok pozitív elbírálása eselén az átalakl1ás és új
beruházás minIegy 25 millió Ft értékben elkészülhet. Az
előzetes kalkulációk szerint az emelt szintű egyágyas szoba
7-800 ezer forint, akétágyasok 450-550 ezer lorint lesz, és
a havi térl1ési dlj 27400 forintra tervezett. Az endrődi

településrészen avonatkozó döntéssel ez év október 30.-ig
várnak. tekintettel a Kőrös Termál RT hasonló témájú
kezdeményezésére. A képviselő testü let egyes tagjai egy
átfogó komplex koncepció klalaknását sürgették. Elvelésre
került az a képviselői kezdeményezés, amely a volt Enci
épületben javasolta az idősek elhelyezését. természetesen
az épület átalakl1ása után. A testü let döntésének
megfelelően a polgármester bejelentette az önkormányzat
igényét aváros tulajdonában lévő holtágak halászali jogára.
Teljesen érthetetlen a földművelésügyi miniszter döntése.
amely elutasllotla Január 23.-j halározatával ezt a jogos
igényt. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatára lelülvlzs
gálati kérelem benyújtására kerül sor. A Sóczó motor
múzeum önkormányzati támogatásával kapcsolatos
szerződés a múzeum tulajdonos, Sóczó Elek kérésére
módos!1ásra került. Tízezer lorinttal támogatja a lestület a
Bethlen G. Ipari és Szakképző Isk. tanulójának külföldi
tanulmányúljál, ahol a diák a németországi kenguru
tenyésztést kívánja tanulmányozni. mert hogy az idei tanul
mányi versenyre akengururól szóló témát választotta.

vetéseire részben azonnal választ kapott, abaromlitetem
ügyet soron kívül kivizsgálják. aröldbizottság nem az ön
kormányzathoz tartozó szervezet, tehát akérdést nem iti kell
feltenni .Afa kivágása az ülés folyamán többször visszatérő

téma volt, atájékoztatás végeredménye az, hogyazönkor
mányzat pályázaton hirdette meg amunkát, amelyre senki
sem jelentkezett Ezt követően egy gyulai erdómérnök je
lentkezett, Szász András. és vele kötötték meg avállalkozói
megállapodást, amely nemcsak a fa kivágásra. hanem az
újratelepl1ésre is vonatkozik. Az önkormányzat bevétele,
cca, 1,3 millió lorint, valamint az újratelepllés miatti meg
takafllás. Aképviselőasszony feltehetően azt adöntés előtti

gazdasági kalkulációt hiányolta, amely alapján eldöntötte a
testület, hogy vállalkozásba adják az erdő kivágási és
újratelepllési munkát. Öszintén remélem. hogy ez a
számijás elkészült. hiszen ez is az önkormányzati vagy
ongazdálkodás részel Esorok frója a januári ülés egyik
határozatára kérdezett vissza, ugyanis a holtágak
védelméről szóló rendelet módosllásánál 4 holtág. név
szerint aSiralói. Dan-zugi, Pap-zugi, Simai-zugi Holtágak
a rendeletmódOSl1ás után nem szerepelnek az önkor
mányzat tulajdonában, holott a22/1992. KT rendelet szerint
eredetileg szerepeltek a címlistában. E kérdésre pontos
elfogadható válasz az ülésen nem hangzott el.

Anapirendi pontok száma 13 volt, amelyből az első és
egyben alegfontosabb aváros 1998 évi költségvetése volt.
Egyhangúlag elfogadásra került aköltségvetés: egymilliárd
négyszázharminchatmillió-hatszáztízezer forint összegben.
Ebből aműködési kiadás 954 millió, afelújllás 11.7 millió.
aberuházási kiadás 447,1 millió, és atartalék 23.7 millió
forint. Módosl1ásra került az egyes pénzbeni és ter
mészetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról, és
feltételei ről szóló rendelel, mely szerint az önkormányzat a
jövo pótló támogatásnak, az ápolási dljnak. az időskorúak

járadékának és arendszeres szoc. segélynek az összegét a
kérelem benyújtását követő naptól álfapllja meg, és a
megállapilott szociális ellátást utólag, minden hónap 5.-éig

A Képviselőtestület februári havi
ülését 26.-án tartotta, 16 képviselő

volt jelen.
A polgármester szóbeli beszá-

molóját a város közbiztonsági helyzetének elemzésével
kezdte. Hangsúlyozta, hogy nem nagyobbak ahelyi közbiz
tonsági gondok. mint az országos átlag. de nekünk az a
feladatunk, hogya helyi viszonyokat jobbilsuk Demeter
László r. alezredes igéretét elmondta, mely szerint az
elkövetkező 3évben összesen 11 fővel erősl11k arendőrök

személyi állományál avárosban. Alétszámnövelésből 1lő

lesz csak polgári alkalmazott. 8fő kÖZrendőr. 1fő nyomozó
és 1fő aHunyai település feladatait látja el.

Röviden méltatta az Endrödiek Baráti Körének
budapesti találkozóján való részvételét.

Arésztvevők amúlthoz. egymáshoz, és aszülőtaluhoz

való tartozásrót tettek tanulságot. mondla apolgánmesler.
A Hármas-Körös Kistérségi Bizottság ülésezett. ahol

felvetődölt a térség kommunál is szeméttárolásának
Jövőbeni megoldásának gondolata. illetve kényszere.
Természetes, hogy csak nagy beruházás keretében valósul
hat meg, amihez szintén szükséges lesz lakossági hoz
zájárulás Ez aberuházás egyelőre még csak nagyvonalak
.ban körvonalazódott. de sajnos előbb-utóbb komolyan kell
ezzel is foglalkozni Valószínű. e témában érdekelt lesz
Örménykút, Kardos. Kondoros. Csárdaszállás és Hunya.
Megkezdődött a közúti közhasznú munka. az endrődi

községháza tájékán.
Ezt követően a képviselők szólottak Elsőként Dávid

István, aki átadta a polgármesternek az aláírásgyűjtést,

amelyben az aláírók kérték. hogya múlt ülésen elulasllott
Mezőtúri kórház támogatási határozatot a testület ismét
tűzze napirendre. és támogassa a kórház beruházást 700
ezer forinttal. Hanyecz Margit képviselő asszony egy
témában lelt bejelenlést, mely szerint az endrődi köztemető

közelébe nagy mennyiségü baromli tetem került, kérte az
ügy sürgős vizsgálatát Két kérdésben tájékoztatást kért, az
egyik kérdése volt. hogy a "kiserdő" fáil ki, milyen
feltételekkel kapta meg kivágásra, a másik pedig, hogya
röldbizottság aföldtulajdon rendezését hogyan végzi. Afel-
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Zöldülget április, itt-ott már virággal
szembesül a küzdős magyari világgal,
melyben csupán annak jut holnapba-Iátás,
akinek lelkében aGolgota-járás
ősi öröksége. Muhival, Moháccsal
múltjával is jussos aleltámadásban.

Ki viseli sorsát, sajelent úgy éli,
megszolgálja jogát holnapot remélni,
nem keddről-szerdára fordul divat-széllel,
lsten-h itben sorsos embertestvérével ,
véleményét nem, mint más az ingét váltja,
ha botlana képes amea kulpára.

Zöldülget április, itt-ott már virággal ...
Krisztus Urunk hitben, áldott keresztfáddal
járjuk golgotánkat, megúJulva benne,
megcsúfolva néha, olykor összeesve,
de aherodesek ideje lejár majd -
hisszük satövisek virágba fakadnak!

Moshatják mancsukat jelen - pilátusok,
magukra méri k ki érdemelt sorsukat:
Álmuk - Európa saz sem fészek annak,
ki embernek gyatra és hitvány magyarnak,
csak munka, tisztesség, igaz nép-barátság
belépőjegy hozzá. Sok oly tulajdonság,
me ly a hitből fakad és visszllangzik másban,
ki vélünk újul meg afeltámadásban!

Légyen áldott ez ahúsvét s hozzon békét,
ki-ki találja meg lelkiüdvösségét
hitében sareményt: Jobb sorsot reméljünk,
Golgotát járt Krisztus feltámadott értünkl

Zöldülget április, itt-ott már virággal,
lsten óvjon Testvér s áldjon boldogsággal,
megváltás kegyelme töltse é;etedet,
virrasszon ránk áldott húsvét-ünnepeket l

J4 ~úsvétünnepe

alkalmából·kívánjuk,

hogya

':reltátiJadóH Xrís2fus
'-

öröme' és dicsősége.

töltse be',

Xedves Olvasóink

oHhonáf, családiát.

Városunk

Szerkesztösége
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Császárné Gyuricza Éva

környezet fogadóképessé tétele a
cél, mindenekelőtt a megközelít
hetőség, mert e nélkül minden célk
itüzés csak álmodozás.

Önt támogatja a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség is.
milyen szerepe van programjában a
keresztény eszmének, az egyházak
nak?
- Miként a Fidesz, én is az általános
erkölcsi állapotok javításában
látom legnagyobb szerepét az egy
házaknak. Ehhez szorosan kap
csolódik az oktatásban betöltött
szerepe. A bevezetés előtt álló
Nemzeti Alaptanterv, meglátásom
szerint, egy nevelés nélküli oktatás
ban gondolkodik, ami nem elfogad
ható, és amellett, hogy a nevelés
hangsúlyos megjelenítését deklarál
ja, a Fidesz meg is kívánja duplázni
a következő négy évben az oktatás
ra fordított pénzt. Az állam és az
egyház. viszonylatában szakítani
kell a mostani kormányzat "oszd
meg és uralkodj" politikájával, az
ősszes fél részvételével kell teljes

körü megállapodásra törekedni.
- Visszatérve Gyomaendrődre, miként látja a tagadhatatlanul

létező Gyoma és Endrőd konfliktust?
- Erről az a véleményem, hogy legalább "kifelé" túl kell lépni

ezen. Miként a családi problémákat, a két településrész konflik
tusát is belül, és lehetőleg demokratikusan kell megoldani, kifelé,
a haszon reményében pedig egységesen kell fellépni. Azt ugyanis
tudomásul kell venni, hogy egy nagyobb település vonzóbb - gaz
dasági, befektetői szemszögből, - mint két kicsi. Az értékeket kell
felmutatni, mint például az endrődi cipőipart, a gyomai nyomdát,
a Körös-holtágakat, a termálvizet hangsúlyozni. És merni kell egy
kicsit nagyobb léptékben gondolkodni, a célokat évekre előre

meghatározni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, - bár
relatív szükülés tapasztalható - hogy a mezőgazdaság ebben a
térségben meghatározó. Nem is szabad lemondani a magyar
mezőgazdaságról, hiszen kiváló szakmakultúrával, nagy hoz
záértéssel és kitünő adottságokkal rendel kezik ezen a téren az
ország, az Alföld és Békés megye is. A családi gazdaságok mel
lett nagy szerep vár a tulajdonosok önkéntes szövetkezéseire a
mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének növelésében, ami
jelentheti a feldolgozóipar ütemes fej lődését is.

Végül mindahhoz, amit elmondottam szükséges valamiféle
lámpást mutatni, perspektívát ajánlani, amihez mindenki csat
lakozhat saját terveivel, perspektivikus céljaival. Szervező

közgazdászként van gyakorlatom ilyen programok összeál
lításában, a végrehajtáshoz szükséges csoport létrehozásában, s
biztos vagyok benne, hogy a politikában is érvényes és alkal
mazhatók tapasztalataim, a tudásom.

- Köszönöm a beszélgetést, és a Magyar Kereszténydemok
rata Szövetség Gyomaendrődi Szervezete nevében kívánok
Önnek eredményes munkát és a májusi parlamenti választásokon
győzelmet.

VfÍROSU rt 1<
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KITORHETUNK A
SZEGÉNYSÉGBŐL

Interiú Domokos Lászlóval, az 5. sz. választókörzet
országgyiílési képviselő ielöftiével

Amint azt márciusi számunkban
ígértük a kedves olvasóknak, meg
kerestük kérdéseinkkel Domokos
László urat, a FlDESZ Magyar
Polgári Párt megyei elnökét, akinek
jelölését az MDF és a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség is
támogatja.

- Fényképes szórólapján szerepel
ez a mondat: "Fiatal családapaként
naponta szembesülök közös prob
lémáinkkal ... " Konkrétan mire gon
dol?

- A gyereket vállaló családok
kényszerü elszegényedésére, gya
korlatilag a Bokros-csomag óta.
Amióta a családpolitikai támo
gatórendszer úgy alakult, hogy
megszünt az alanyi jogon járó
GYES, és családi pótlék. A családok
helyzetét keseriti az is, hogy az
oktatásban egyre nagyobb mérték
ben fLigg a megszerezhető tudás
minősége az anyagi helyzettől és a
lakóhelytől is. A gyereket vállalók
elszegényedése mellett az általános
elszegényedést is tapasztal om nap
mint nap. Amögön. hogy a nagy többség szegényebb, mint koráb
ban, hogy egyre nehezebben viselik az egyébként is magas inflá
ciót meghaladó közüzem i díjemelkedéseket. a most leköszönő

kormányzat aktív döntése húzódik. A privatizáció, és a szolgál
tatók számára garantált 8%-os nyereség hajtja az árakat.

- A megyénkben is ez a helyzet?
- Sőt' Békés megye elmaradottsága fokozódott az elmúlt cik-

lusban, egyre nagyobb a leszakadás a fejlett régióktól. Ez bizony
a l71egyét képviselő politikusok eredményességét tekintve 
hangsúlyozom, nem a szereplések, felszólalások, intézkedések
számát, hanem az eredményt tekintve - kudarc. Pedig van ellen
példa is, hogy hasonló adottságokkal rendelkező Nyírség például
ütemesen fej lődött ez idő alatt. Szerintem rettenetes probléma a
leszakadásban, a lemaradásban az, hogy beszükül általa az
emberek perspektívája, a távlatok, a jövőkép. A folyamat azonban
nem visszafordíthatatlan, lehet tágítani a perspektívát, ez adott
nekem motivációt, hogy közgazdászként ismét aktívan foglalkoz
zak a politikával.

- Ön szerint mi a legfontosabb feladata az egyéni
képviselőnek, s hogyan képviselné Gyomaendrőd érdekeit?

- Szerintem a képviselőnek koordinálni, kezdeményezni és
ösztönözn i kell az egyes telepü lések, és az egész térség fej lődését.
Nem a települések helyett kell természetesen gondolkodnia, de
mindenképpen információval kell ellátni a településeket, hogy
úgy mondjam, ki kell tágítani a perspektívát előttük, a politikus
feladata szerintem az érdekek konszenzusának megteremtése.
Gyomaendrődön is azt kell célul kitüzni, hogya népességmeg
tartó erő megmaradjon. Alapvetően ez, szerintem, a gazdasági
fejlődésen múlik, s anélkül, hogy most túlságosan elmerülnék a
közgazdaságtanban, jelzem, hogy a lemaradó térségek felzárkóz
tatásában - egy növekvő gazdaság mellett - az állam szerepe a leg
nagyobb. Az infrastruktúra - ivóvíz, szennyvíz, hulladékkezelés 
fej lesztése, ezzel összefLiggésben a környezeti állapot megőrzése,
a Gyomaendrődön is kiváló adottságokat jelentő természeti



1998. április VfÍROS(Jttl( 3

* HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK *

Virágkertészetü nkbe
keresünk

2 női munkatársat. napi
6 órás foglalkozatással,
aki megbízható, és ve
zetői jogosítvánnyal is
rendelkezik
Érdeklödni lehet sze·
mélyesen:
Semmelweís u. 5-ben.
vagy telefonon:
(66) 386-741 számon.

A Szent Gellért Katolikus
Iskola hírei

A katolikus iskolák országos
mesemondó versenyén
ROllcsek Nóra, 3. b oszt. tan
uló 2. helyezést ért el.
A gyomaendrődi könyvtárban
megrendezett Petőfi szavaló
versenyen Kruchió Éva III.,
Roncsek Nóra TI. helyezett
lett. Csúvár Alex a zsűri

különdíját kapta.

Kérem, hogy akinek
képes levelezőlapja vagy
nélkülözhető fényképe
van EndrődrőJ, juttassa el
a Helytörténeti Gyűjte

ménybe ajándékba, vagy
másolás céljából.
eim:
Hornokné Németh Eszter
5502 Gyomaendrőd,

Szélmalom u.22.
T: 66- 284-469.

AKÖZÖSSÉGI HÁZ
ÁPRILISI PROGRAMJA

április 5-én 19 órátál: AFüggetlen Kisgazdapárt választási
gyülése - vendég: Mészáros László kévíselö
jelölt

április lQ-én 20 árátál: Rock-Húsvét, fiofalaknak.
Belépö: 150 Ft

április 17-én 9·15 óráig: müanyag áruk vásáro

FELVÉTELT HIRDET az EÖTVÖS JÓZSEF
GIMNÁZIUM és IPARI SZAKKÉPZÖ ISKOLA

BARÁTI TALÁLKOZÓRA KÉSZÜL AZ
ENDRŐDlEK BARÁTI KÖRE

(Dévaványa, Széchenyi u.8. (Tel: 66-484-243) az 1998/99-es
canévre a 4 éves (Z+Z-es) szakképzés keretében a NÖIRUHA
KÉSZÍTÖ szakmára.

Felvéceli vizsgác nem tarc. A szakmára jelenckezecr canlllók
részére - a szakképzés teljes időszakára - az iskola ingyenesen
bízcosíc szakmai cankönyvekec. a tanmífhely ingyenesen készíti
el a 8. osztályos ballagási rllhát, a fehér bllízt és a sötét szoknyát.

Az iskola szeretetcel várja a 8. osztályos. vagy korábban
végzett leányok jelentkezését, lOvá bbá a gazdasszonyképzóben
vagy más szakiskolában végzett leányokat is a nőiruha-készítő

szakra. Ez lItóbbiaknal, lehetőséget biztosít az iskola, hogya la.
Osztályba felvécelc nyerve tanulmányaikac folyathassák.
Részükre is ingyenesen bizcosftja a szakmai cankönyveket.

A nőiruha-készítő szakképzésben való részvétel nem
min6sill l11ásodszaknak, így a szakképzésre jelentkezett tanul6
után 20 éves korig a TársadalombiZtosítási Igazgatóság foly6sítja
a családi pótlékot.

A gyakorlati oktatás korszerfí gépekkel felszerel t tanmffhely
ben folyik. A szakképzés keretén belül a tanulók a méretes női

és gyermekru!la-készícés mellett termék-előállftással is
fogi alI,oznak, melyec az iskola "boltjában" a lakosság részére
értékes(tenek.

Az iskola szeretettel várja az érdekló'dó'ket személyesen,
va'l:'J' írásban a fent megadott címen.

A középiskola, s így Dévaványa autóbusszal és vonattal is jól
megközelíthető.

KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYT
Hatvanezer forintot adományozott helytörténeti célokra Dr.

Sztanyik B. lászló endrődi születésű sugárbiológus az endrődí

Honismereti Egyesületnek. Az egyesület a pénzt a település
történetének, irodalmának, nyelvjárásának kutatására és közre
adására fordítja.

Köszönjük a segllséget kedves László, amely amellett, hogy
anyagilag is igen fontos a számunkra, az á!talunk végzett munka
szükségességének az elismerését is jelenti. Es ez ad erőt nekünk a
munka folytatásához.

Tisztelettel és köszönettel:
Homokné Németh Eszter

PÁLYÁZATI FELHívÁs ISKOLATATAROZÁSI
MUNKÁLATOKRA

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon pályáza
tot ír ki a Gyomaendrőd, Népliget u.2. sz. alatti épületének külső

tatarozás i munkáira.
Az elvégzendő munkálatokkal kapcsolatban érdeklődni, és aján
latot tenni az intézmény vezetőjénél lehet 1998. április 25-ig.

Május l5-16-án az "Endrődi Rózsahegyi napok"-ra hivjuk haza minden
eIszármazott és in é tö barátunkat.

Programunk:
IS-én:
--;Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában délelött "rendhagyó tanitási

órák" lesznek. A meghívott előadók témái:
- régi dokumentumok szülöhelyünkröl,
- versformák, és az idegen nyelvböl való forditás érdekességei.
- mesemotivumok,
- a felsöoktatás bemutatása,
A gyerekek saját érdeklödésüknek megfelelően vesznek. részt az előadá

sokon.
Délután kerül sor a "nagy meccsre". ahol szülők. diákok. tanarok
mérköznek.

16-án:
--1-0.30 órakor a ligeti (Rózsahegyi) iskola éttermében kezdödik. a Baráti

Kör találkozója!
- Melyet a felnött kórus műsora, és szavalatok teszmek ünnepélye~sé. A
találkozónk egyik színfoltja lesz az endrödi születésű UGR[N PETER
festményeinek bemutatása.
. A találkozó helyt ad az éves rendes közgyűlés megtartására, melyen

- litkári beszámoJ6ra,
- az új, módisitott alapszabály ismertetésére és jóváhagyására

kerül sor.
ezt követik a baráti beszélgetések és az ebéd. Sokak kivánságára igazi.
endrődi birkapörkölttel várjuk kedves barátainkat.
Itt említjük meg, hogy aki ebédelni kíván, már jelentkezhet a
szervező bizottság tagjainál telefonon, vagy ír:ísba n az alábbi
címeken. Jelentkezési határidő: május l. Igényesetén szállásról is
gondoskodunk:

Császárné Gyuricza Éva, Damjanich u. J 5. T: 386-323.
Hornokné Németh Eszter. Szélmalom u.22. T. 284-469
Fülöp Imréné, Szabadság uA/2. T: 284-435.
Ladányi Gáborné, Endrödi u.21. T: 285-329

Ebéd után [6.30 óráig "szabad foglalkozás" majd a Népházban (Blaha
Lujza u.21.) az iskolások másfél órás müsorral kedveskednek. Ezt
követöen folytatódhatnak a baráti beszélgetések "kivilágos kivirradtig"

Kérjük mindazokat. akiknek Ugrin Péter festménye van. szíveskedjen
kölcsönadni bemutatásra. a magán és közgyííjteményben lévő kipeket egyiill
szeretnénk lállatni. A Munkácsi Mihály múzeum igazgatója a Baráti Kör
rendelke::ésre bocsátja a múzeum birtokában lévő Ugrin képeket.

Hivjuk, várjuk minden barátunkat.
a Barátí Kör vezetősége
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Jobbról: Fehérvóri Ferenc (/987 allglls:/lIs 2 I.)

Fehérvári Ferenc
(Endrőd 1922 - Budapest 1988.)

MÁRTON GÁBOR

túlnyomó része már csak az öregek halványuló
emlékezetében élne; a felrobbantott első vashíd, az
összedőlt szélmalom, a három gőzmalom, a helyi áramfej
lesztő, az elbontott tanyai iskolák, a pusztulásra jutott,
gyönyörű Erzsébet-liget, a területünket beágazó tiz holtág
növény- és állatvilága, a már alig lelhető nádfedeles házak,
a lassan feledésbe menő népviseletek, népszokások a régi
falusi élet bizonyítékai, a kenderrel végzett munkától a
pásztorkodáson át a temetőig. És nem hiszem, hogy volt
még a környékünkön olyan neves "sztár", mint P E. kisasz
szony, akiről annyi szép fénykép készült.

A képesítő után egy évet a dunántúli mesés szépségű

Szőc-ön tanított. Aztán a háború poklát megjárva vissza
húzta Endrőd, az akkor még "poros szülőfalu". Itt bontako
zott ki, kora ifjúságától kezdve, sok kiváló tulajdonsága. A
jégsport (korcsolya, hoki) meghonosítása. Mindenki
utánozni, utolérni akarta. Egy alkalommal még hokiztunk
is Gyomával, Jakóékkal. De remek úszó is volt, és próbálko
zott az evezős sport meghonosításával is.

Fogságából megtérve ugyanabban az iskolában kezdett
tanítani, ahol édesapja is: Kocsorhegyen. Ma is szemem
előtt van az a sok mesefigura, amikkel a tanterem falait
igaz művészettel, tele festette.

Aztán, a nagy szenvedélye, a fotó elcsábította közülünk,
oda, ahol képességeit korlátlanul kibontakoztathatta. A
Magyar Távirat Iroda fotósa lett. De távol sodorva is hű

maradt szülőfalujához.Minden kínálkozó alkalmat megra
gadott, hogy újra köztünk lehessen. Az egyre gyorsuló élet
minden lényeges mozzanata gépe lencséjére került, volt az
akár ipari, mezőgazdasági, vagy kulturális vonatkozású.

Büszkén álltunk meg az országos, vagy megyei sajtó
olvasása közben, hogy gyönyörködjünk az általa készített
fotókban. Nem múlt el itthon komolyabb ünnep, társadal
mi esemény, amelyen nem vett részt.

Kiállításai közkedveltek, látogatottak voltak. Így jutott
el az MTI osztályvezetői megbízásáig. Csendes, szerény
ember volt. Két fiúgyermek édesapja, kinek po li t:íJ<ai és
erkölcsi felfogását tanúsÍ~a, hogy mindketten, még édesap
ja életében, disszidáltak. Később egy kislánya született, akit
ma már édesanyja nevel.

Váratlan és aránylag fiatalon bekövetkezett halála 1988
ban történt. A Farkasréti temetőben, a ravatalozó szom
szédságában, alig százméternyire Rózsahegyi Kálmán
sírhelyétőI, került örök nyugalomra. Régi, itthoni barátai
közül tucatnyian vettünk részt végtiszteletén Az
endrődiek nevében én köszöntem el Tőle. Koporsójára a
szülőföldből vett körösi homokkal luntett vékony réteg ren
deltetését a következő szavakkal summáztam:

"Hűséges voltál szülőhelyedhez, Endrődhöz.

Örömének, bánatának részese voltál. Képességed elvitt
közülünk. Nálunk lenne méltó pihenőhelyed.Ringasson a
főváros földje olyan szelíden és lágyan, mint valamikor,
fiatalságod idején, a Körös hullámai tették! Hogy a fiatalság
emléke örökre Veled maradjon, a hazai földből hoztunk
köp.nyű takarót, s hiszem, holtan is érzed a endrődi föld
illatát, melegét.."

Felesége, férje akaratát teljesitve, legsikeresebb munkáit,
és legkedvesebbfotós eszközeit a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolának adományozta.

Megőrizzükmunkáid, s emléked'

Tímár Máté

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ...
lsten áldjonl Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövől

Apja, id. Fehérvári Ferenc tanító, a Trianoni. béke rémétől

megriadva menekült Endrődre. Itt barátokra, munkára,
szeretetTe talált. Kocsorhegyen adta át tudását, szíve
melegségét a község legszegényebb gyermekeinek Itt
ismerték meg az emberek a sokoldalú képességgel megál
dott fiatal nevelőt, aki a kántori teendőkben is tájékozott
volt, de az iskolahagyott fiatalokkal is sikeresen foglalko
zott. Leventeoktatdi tevékenysége is említésre, és követésre
méltó volt. Az akkori elemi iskolai igazgató lányát, Bencze
Margitot vette feleségül. Az elsőszülött az apja nevét
örökölte, belőle lett az országos hírű fotóművész.

1922-ben Endrődön született. Elemi és polgári iskolai
tanulmányait szülőfaluiában végezte. A tehetséges, ügyes
fiú Jászberénybe került az állami tanítóképzőbe. Már akkor
egész éleh'e való vonzalom ébredt benne a fotózás iránt. A
harmincas évek első felében Endrődön a fotózás még luxus
nak számított. Ö Szabó Ernő barátjával, a nagy múltú
Szélmalom szomszédságában, sajátkezüleg hívta elő és dol
gozta ki. a filmeket. Olyan mennyiségben, hogy akár az
egész falut körül lehetett volna keríteni képeive!.

Köszönjük, hogy - valószínű tudati megérzésbőleIedve
- minóent megörökítettél félszázaddal előbbi Endrődről,

amire ma is büszkék lehetünk, mert ezeknek a dolgoknak

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó I

. Sarkcsillag a négy égtáj felőli

Anyanyelvcd billyogként jelöli
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,
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ÁPRILIS HÓNAP ÜNNEPEI

ÁPRILISI MISEREND

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és este 6-kor, hétköznap reggel fél 8-kor.
Nagyböjtben péntekenként este 6-kor, vasárnaponként
fél 6-kor keresztút.

Szent Gellért Iskola kápolnája: április 26-án, vasárnap fél 12
kor. (Húsvétkor nincs mise!)

Öregszőlő Szt. Imre: április 5-én. 2 óra, Nagylapos: április 19
. ?'en, _ ora

Hunya
Vasámapokon: délelőtt l O-kor.
Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 6-kor,

valamint elsőpéntekenként is, este 6-kor. A szombat esti
mise előesti mise, így érvényes vasárnapra.

Gyoma
Vasámapokon l O-kor.

április 5. vasárnap:
április 9. csütörtök:
április] O. péntek:
április ll. szombat:
április 12. vasárnap:
április 13. hétfő:

április 23. csütör1ök:
április 24. péntek:
április 25. szombat:
április 29. szerda:

Virágvasárnap
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvétvasárnap
Húsvéthétfő

Szent Adalbert püspök és vértanú
Szent György vértanú
Szent Márk
Sienai Szent Katalin

1\ Nl\CJYDí~T IU~N)).JI~

Kolozsvári Tamás:
Feltámadás (1427)

Keresztény Múzeum.
Esztergom

~ 'C_-;-.' 'l(greszteá eú5tt líOáo[un/( VTUn~

szent fe[tdmaácisoáirt

maqaszta[un/( es áicseTÜn~'

íme/ a kpesztfa drta[

jött az üávösseg az egesz vűd.gra.

'l(önyörü{jön rajtun/( az lsten,

es d[ájon meg minkp:

raqyogtassa fe[ arcdt/

es [egyen irga[mas!

ÚSVÉ ZEKVENCIA

A Húsvét Bárányt keresztények dicsérve áldjáki
Krisztus ártatlan Bárány:
vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját.
Benne élet és halál csodás nagy párharca száll:
élet Ura a sírból felkél, és győztesen él.
Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon!
"Az élő krisztusnak sírját, feltámadt urunk nagy diadaJmát,
angyalok jelenését, Urunk halotti leplét.
Feltámadt Krisztus, reményetek? Galileába megy előttetek."

Krisztus a halálból valóban feltámad, tudjuk.
Győztes Király, könyörülj meg rajtunk!

l O óra

10 óra

18 óra
18 óra
17 óra
10 óra

G ama

8
8

17
16

Hun a

15

108
18

]8

Endrőd

15

10
10

Sl-iiRC

Az endrődi templomban immár masodszor láthatjuk, hallhatjuk őket.

Időpont: május 2. szombat 18 óra.
Jegyek kaphatók április 20-tól.

A holland SHlRCHADASJ ének és zenekar immár 14. alkalommal
szerepel Magyarországon. A Magyarország szerte is nagy népszerüségnek
örvendő gospel zenét játszó együttes számos koncert, TV- és rádiófelvétel
után ismét elkezdi tuméját április 25-én.

Több mint 60 fiatal találkozik a magyar közönséggel különböző kon
certeken. ezúttal nemcsak Magyarországon. hanem első ízben Erdélyben is'

A Shirchadasj amerikai és európai származású gospel zenét játszik. A
gospel zene - mely jelentése "örömhír zene" - mindig hordoz magában egy
üzenetet. Az örömhír egyik legfontosabb üzenete az, hogy lsten szeretete,
segítsége által szeretni lehet embertársainkat is. Ezért kapta az új koncert
program a "Use me" ("Használj engem") címet.
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Általános Művelődési Központ (ÁMK) hírei

1998. április

Több héten át előadás sorozat volt a helyi Művelődési

Házban; önkormányzatiság, képviselőség, demokrácia eimmel.
Az előadásokon a környező települések polgármesterei,

képviselői és a téma iránt érdeklődők vettek részt. Az ötletet egy
pályázati lehetőség adta, melynek segitségével 270.000.-Ft-ot
nyert az Általános Művelődési Központ. Célja, hogy a
kistelepüléseken élő fiatalok társadalmi integrációját elősegitsük,
hogy bevonjuk őket a saját életüket meghatározó döntések
előkészitésébe, és megvalósításába.

igy először csak a fiatalokra gondoltunk, de mivel valójában
mindenkinek hasznára válhat, ha bizonyos fogalmakkal
tisztában van, ezért a résztvevők körét kibővítettük.

Az, hogy milyen egy településen élők hangulata, életmódja,
befolyásolja az anyagiakon kivül az ott élők hozzáállása ahhoz,
hogy ott akar élni és nem mindegy milyen körülmények között.
Ám ehhez az kell, hogy kialakitsuk az emberekben azt az igényt,
hogy akarjon az őket érintö kérdésekről beszélni, azokat megvi
tatni, és javaslatokat tenni, természetesen úgy, hogy tisztában
legyen azzal, mit is jelentenek azok a fogalmak: demokrácia,
önkormányzatiság, képviselőség, hogy milyen joguk és
kötelezettségeik vannak ahhoz, hogy egy tartalmasabb életet
éljenek.

A jelen fiatalok majdan képviselök lehetnek. Célunk az
ismeretnyújtáson kivül, hogy megtanuljunk vitatkozni, érvelni.

Ám vitatkozni csak az tud, akinek ismeretei vannak a jogairól,
kötelességeiröl.

Európa felé igyekszünk, éppen ezért közügyekben jártas,
felelösségteljes, agilis, aktiv, közösségért dolgozó emberekre
van szükség, akik felül tudnak emelkedni a kicsinyes egyéni
érdekeken.

Az előadás sorozat úgy épült fel, hogy ismereteket nyújtson
az országgyűlés munkájáról, a helyi képviselök munkájáig.
Szöllősi Istvánné az országgyűlés, a kormány, a köztársasági
elnök, a képviselők munkájáról, feladatairól beszélt, Dr. Pataki
István a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetöje a megyei
közigazgatásról, annak felépítéséröl. feladatairól tartott előadást.

Minden előadás után kérdéseket lehetett feltenni az előadók

nak. A közönség élt is ennek a lehetöséggel. Legtöbbször nem
is elöadásnak, hanem közvetlen fórumnak voltak részesei.

Úgy vélem, sikeres elöadás sorozat volt, és az embereknek
nagy szükségük van arra, hogy ne csak a médiákon keresztül
szerezzenek sokszor félreérthetö információkal, hanem
közvetlenül olyan emberektől, akik a gyakorlatban részesei az
önkormányzatiságnak és képviselöségnek. A demokráciát még
sokáig tanulnunk kell.

Petényi Szilárdné
ÁMK. igazgató

Hunya Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 1998. március 12-én
tartotta soros ülését. A legfontosabb
napirend az 1998-as költségvetés elfo
gadása volt.

Ennek értelmében a Képviselő

testü let a kö Itségvetési rendeletet
:55.098.000 forint bevétellel és kiadással
fogadta el. Az önkormányzat for
ráshiánya ez évben 8.786.000 ezer forint.
Tehát súlyos pénzCigyi nehézségekkel
kell a jelen gazdasági évben is számolni.
A helyzetet tovább rontja, az enyhülni
egyáltalán nem akaró belvízhelyzet.

A településen jelenleg is L fokll
belvízvédelmi készCiltség van ell'endeive,

Onl<ormányzati
hírel<

ami azt jelenti, hogy több ponton müköd
nek a szivattyúk, illetve újból szCikség
volt egy nagy teljesítményü szivattyú
beállítására. Az eddig felmerCilt költ
ségek az idén már mintegy 220.000
forintot tesznek ki, de ezek jelentősen

nőni fognak.
Folytatni kell a tavalyi évben

megkezdett csapadékvíz-elvezető csator
na építését. Ez is jelentős anyagi áldoza
tokat követel még akkor is, ha sikerlU
ehhez a TerCiletfejlesztési Alapból, -

melyre természetesen az idén is
pályázunk. - pénzeszközöket nyernCink.

A bevételi források bővítésére. a helyi
iparüzési adó bevezetésén tCIl, a testCi let
döntést hozott a Jókai utcai Cires terCilet
megosztás utáni él1ékesítéséről.

Mivel a bevételi források más honnan
nem növelhetők, az Önkormányzat az
idén is indul az "önhibáján kívCiI
hátrányos helyzetben lévők" pályázatán,
bízva abban, hogy az így szerezhető álla
mi támogatást megkapja. s ez átsegíti a
nehéz pénzl"igyi gondokon.

Soczóné Farkasinszki Ildikó
jegyző

MINDENT EGY HELYEN
I/}. PIKTOR BOLTBAN!

_:~~C(lendrőd, Fő út 204.
,~ J~n: 66-386-611 .l
.. t$>'

--" Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.

Újabb értékes tűzoltó felsze
relést kap április 16-án
Németországból, Katona Sándor
közreműködésével az Endrődi

Tűzoltóság!

Aszerelvény 30 méteres létrá
val van felszerelve, s a maga
nemében egyedülálló lesz a
megyében. A kialakulni látszó
kedvezőtlen helyzetben vajon
fogadja-e a város vezetése?
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.. Tuloidonképpen 0::1 hihemé a: embeJ:
hogy a múlt lecseng. De nem.
eltt7nik. a::lán viss::alrt':
a (öldel megkerii/ve viss::alél:
akár a:: évs::akok.. me/y'ck
hol maggá römöriil11ek. hol ki'7Önek.
p017/mlan lÍliain a léridönek.. .. "

(NEMES NAGY AGNES)

ÖTVENÖT ÉVVEL EZELŐTT ...
III. Rész.

BÉKÉSVÁRMEGYE ÚTMUTATÓJA

1943.

ISKOLÁK

ENDRŐD
Róm. kat egyházi polgári fiú és leányiskola.
Alapítva 1924.
Tan ulók lélekszáma: 18D.
Róm. kat elemi népískola.
Községi alsó fokú iparos tanonciskola.
Alapítva: 1893.
Tanulók lélekszáma: 56.
Mezőgazdasági népiskola.
Községi elemi népiskola.
Tanulók lélekszáma: 12D.

GYOMA
Állami polgári fiú és leányiskola.
Alapítva: 192D

Tanulók lélekszáma: 323.
Községi mezőgazdasági népískola.
Alapítva: 1926.
Tanulók lélekszáma. 200.
Református központi népiskola.
Alapítva: 1783.
Róm. kat. népiskola
Alapítva: 1868.
Községi elemi népiskola.
Alapítva: 19D8.
Tanulók lélekszáma: 21 D.
Evangélikus népiskola.
Tanulók lélekszáma: 120.
Községi iparos-tanonciskola.
Alapítva: 1886.
Tanulók lélekszáma: 120.

(A kiadvány nem minden esetben jegyezte fel az
alapítási ével. és nem mindenütt tüntette fel a
tanulók számát. Nem közli továbbá a tanyasi
iskolákat. SZERK.)

HELYI SAJTÓ

ENDRŐD

Hármas-Körös. Hitbuzgalmi, közgazdasági és
szociálpolitikai folyóirat.
Felelős szerkesztő: Csernus l'v1ihály apát
plébános. m. kir. kormányfőtanácsos

GYOMA
Gyomai Újság Politikai. társadalmi és közgaz
dasági hetilap. Felelős szerkesztő: Wagner
Márton

. -~-,,~,--~~:PO~'- '~..... .'r -~ .,~. :~

~ # ~ " \

Márlan Góbor
HAJRÁ BARÁTSÁGI

Halólz Ferenc, Janil JÓnol. IlIyél Imre, HegedÜl Attila,
Pisanl András, Karócsony Józseí, Melter levenie, Sárali János,
Czifrák András liptók Miklós, Tóth Mihály, Bócsik lászló,
Molnár Tamás, Nagy Márk, Such András, Papp Csobo, Kanál
loltón, Varga Jónos, Kulc,ár Szilárd, Brakszatórilz Andrál.

Elnök:Kavócs lajos
Szakoszólyvezelő: Polónyi Zoltán
Gazdasógi vezető: Szuravecz Istvánné
Elnöklégi tagok: Jakus Imre, Dinya loltán, Gyuricza Jónas
Edzö: Szendrei Béla
Gyúró: Szigetvóri Béla

10 máius 10. 17.00 Örkényi SE -Barátság SE
ll. május 17. 17.00 Szarvosi FC - Barálság SE
12. mái us 23. 17.00 Barátság SE - Békési F(
13. május 31. 17 .00 Makói FC - Barótsóg SE
14. júniul 7. 17.00 Barátság SE - Gyuloi FC
15. június 14. 17.00 Jamina Patrick SE - Barótsóg SE

Ajátékosok:

3. Makó 17 10 2 5 37:20 32
4. Hódmezövósárhely 17 8 6 6 26:17 30
lólnivaló, hogy egy győzelemmel jelentosen javulhatott

volna helyzelünk, mivel mindkét vetélylárs döntetlent jót·
szott. (Szarvas· Gyula 0:0, Jomina . Makó l: \)

Március 21-én Kisújszáilás! fagadiuk. mórcius 29·n
Mezöuerénybe megyünk. Lesz mil törlesIlenünk. De erröl
majd csak következö számunkban szólhatunk.

Viszon I Pelyva Miklós legénysége, az IFI huszóros rajloi
velt: Mélykú1 ellen il1han l :O-ra,

Tótkomlóson pedig 5:2-re gYőzIek.

Gyoma Kovácsházón 2:0-ás győzelmet aralal1, sigy jelen·
:2~ o3. helyen von:

17 12 1 6 41:23 37panl1oL
Bollonya és (sobacsüd előzi meg, míg az előbbi lS, az

utóbbi 1 panltol.
Tekintsük ót o BARÁiSÁG SE 1998. TAVASZI NB. III.

mérkőzéseit óprilis 4-löl június 14-ig:
5. április 4. 1600 Barátság SE -Hódmezöválárhelyi VFC
6. április 12. 16 00 Kerekegyházi SE -Barátság SE
7. április 18. 16.30 Barátság SE - Kunszentmártoni TE
8. április 25.16.30 Szegedi VSE - Barátság SE
9. május 2. 17.00 Baráilág SE . Dömlödi SE

29:10 38
33:13 35

17 11 S
17 9 8

Atabello eleje:
l. Gyula
2. Barálság

lemásolta oz öszi kezdési a
Barátság. Akkor 5 gálos
gyözelem itlhon TótKomlás
ellen, majd döntetlen
Kisújszálláson.
Most, 3 gálos győzelem

itlhon Mélykút eilen és dön
tetlen Tólkomláson.
Eddig nem mutot!~ozolt

jovulós o csapat teljesít
ményében. (vogy az ellen
felek javultak fel a téli
szünetben?) (soládást

hozott a vidéki mérkőzés, küiönösen, :10 ari nézzük, hogya
Barátság a lobellán második, Tótkomlós pedig utolsá elöt1i
volt.Csúfos szezoneleji teljesítmény! Bócsik menteliet meg oz l
pontot. Persze, azért még mindig az egyetlen veretlen csapat
vagyunk az NB.III-ban! AJ. új játékoso!! közül Kanól él Pepp
(saba, meg a sérüléséböl felépült Mesler szerepelt.

Az ablak
teszi
a há aMjnőségi női cipők nagy választékban;

Telephely: 5502 Gyomaer-dröd, Fő út 45.
Telefon: 06/66 386-578

06/30436-781

~'fJ

MŰANYAGAJTÓK, ABLAKOK
GYÁ TÁSA EGYEDI MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 81 II

8l/l.Tel/Fax: 66/386-328
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Családtörténeti hagyományok Gyomáról
Az ősök tisztelete. I. Fejezet

1998. április

Az ősök ismerete, tisztelete még ötven-hatvan eszten
deje is jóval elterjedtebb volt egy-egy hagyományos
paraszti közösségben, mint napjaink meglehetősen zilált
értékrendű, egy meghatározott földrajzi területen
településen élő, meglehetősen alacsony létszámú kis
családok együtt élő csoportjaiban.

Az úgynevezett "primitív", "természeti népek" gondol
kodásában, értékrendjében még ma is első helyen áll az
ősök ismerete, tisztelete. Közép-Ázsia türk eredetű,

közeli-távoli rokonaink, - hogy csak egy példát említsek,
- ennyi hány esztendős fiai kérdésére legkevesebb hét fel
menőjük nevét sorolják el büszkén és hibátlanul. Nem
ritka, hogy ezer esztendőre visszamenőleg is elsorolják
őseik nevét, nem feledkezve meg közben külön azokról,
kik emlékezetes tetteket hajtották végre. Minden
valószínűség szerint a mi magyar őseink is hasonlókép
pen emlékeztek meg eleikrő/. Alátámasztja ezt a
feltételezést nem kevés okleveles adat, és a néprajzi
kutatás ilyen irányú adatgyűjtése. A mai (pénz-és üzleti
világba süllyedtl ember ezt a bizonyos tekintetben erőt

adó emlékező tehetséget nem tiszteli, nem gyakorolja,
semmibe sem veszi. Terjedelmi okokból nem kívánok itt
kitérni a családtörténet szerepére a helytörténetben,
illetve egy ország, egy nemzet történetében. Az minden
esetre nyilvánvaló, hogya közösség összetartó ereje, az
együvé tartozás tudata, egy néphez, nemzethez tartozás
érzete az ősök ismerete-tisztelete nélkül tartósan nem
maradhat fenn.

Gyomán (isl meglehetősen sok időt szenteltem a
település török hódoltság utáni újratelepülésének néprajzi
szemléletű kutatására. Adatgyűjtésem során örömmel
jegyeztem le jó néhány törzsökös református vallású
család Gyomára településének történetét. Gyoma újra
megülésének ideje a XVIII. század első harmadára esik. A
telepü lő családok több csoportba oszthatók:

- Azok, akik a hódoltság alatt végig itt éltek (hol futot
tak, hol lappangtakl, ők azok, akik a település középkori
helyneveit átörökítették.

- Azok, akik hosszabb-rövidebb időre elmentek, de
idővel visszajöttek (a. szomszédos Túron, Felső-Tisza

vidéken, Felvidéken, Biharban húzódtak meg).
- Végül azok, akik az ország északi-keleti vidékeiről

telepedtek ide különböző okok miatt, pl. vallásukban
üldözöttek voltak.

Feltűnő módon sok olyan család van, akiknek hagyo
mánya nemesi eredetről tud. Bizonyára itt arról van szó,
hogy az illető család őse kollektív nemességből szakadt ki
(pl. hajdú, kún, jász-szabadságot élvező településről

költöztek ell, de van, lehet köztük "személyökben" is
nemesi eredetű.

Természetesen Gyomán az első megülők között is volt
"valóságos nemes" famíl ia, iIyenek voltak; Komádi

Kruchió (azért Komádi, mert a Komádi privilegizált hajdú
communitásából szakadtak ki, s Bihar vármegye
nemességüket igazoltal, Izsó (kinek eredetéről nincs
ismereteml, Gálos (Bars vármegye kisnemesi família).
Óhatatlanul említeni kell a ragadványneveket is Gyomán.
Minden olyan közösségben, ahol egy családnév túlsá
gosan "terhelt", azaz sok van belőle, ragadványnéwel
különböztetnek meg. Ezek sokféleségére, kialakulására
sorozatomban visszatérek. Annyit előre szeretnék bocsá
tani, hogy három fő csoportba lehet e ragadványneveket
sorolni:

1. Anyja leánykori nevéről különböztetik meg, pl.
Mata Szilágyi, mert egy ősanyjuk Mata-Iány volt,

2. földrajzi helynévről különböztetik meg, pl. Ványai
Nagy, mert ősük Dévaványáról jött,

3. testi tulajdonságokról, pl. Topa Cseh Gabi, lelki
tulajdonságról, pl. Zsinór Erdei, mert "akkurátus ember"
volt, foglalkozásáról, pl. Csengettyűs Kruchió, mert a
vasúti indóháznál egyik ősük indította a vonatot csen
getyűvel, Tucat Kruchió, mert "ippen tizenkét családja
vót".

Az anyakönyvezés is csak a XVIII. század közepe
táján szilárdult meg annyira, hogy az illető család neve
állandósult, éppenséggel a ragadvány neve lett "hivat
alosítva" pl. Csökmei, eredetileg Csökmei Nagy, mert az
ősük - Nagy nevű - Csökmőről jött által Gyomára.

Talán nem neheztel a kedves olvasó, ha az első ha
gyomány éppen a magam családjáról szól. A Cs. Szabó
név "CS."-je "Csősz"-t jelent, mert őseim aMirhóháton
lévő gabonásvermeket őrízték s a hajdani - filoxérától
elpusztult - Csepűskerti szöllőben is kertcsőszök voltak,
puskával, "Iúháton". Három ága volt a famíliának:
György, Gergely, Ferenc. György családja a
Csepűskertben is lakott, Gergely "gazda" família volt, a
Ferenc ág halászattal foglalkozott. Mindhárom ágon
jellemző foglalkozások voltak ezek és a keresztnevek is
sokáig nem változtak; György, Gergely, Ferenc, János,
István, Imre, (később József). A hagyomány szerint a
Rákóczi szabadságharc idején "valamit csináltak, valami
vót a fülük megett, mert Gömör vármegyébűl el kellett
jönni, ahun nemesi család vót, s Galóczi vót a nevük.
Nyereg alatt jöttek (azaz bujdosvaII által a Tiszán csó
nakkal egy apa meg két fia, osztán elébb Túron állapod
tak meg, majd által mentek Kevibe, oszt mindkét helyen
lúhátas-puskáskertcsőszök voltak, Kevibűl osztán által
jöttek Gyomára."

Az egyik Szilágyi család Érköbölkútról jött el s őket

Köbölkúti Szilágyinak írták az anyakönyvba, s mint
Szilágyi Ferenc professzor úr mesélte, magyapja szerint
úgy jöttek el, ... "hogy ígve hagyták a mícset...", vagyis
szöktek.

CS. SZABÓ ISTVÁN
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tre levelé
Tessedik

al ó fokon
á m II e I

A 18. század mezőgazdaságát

kezdetleges talajművelés, klilterjes áilat
tenyésztés, rabló legelőgazdálkodás,

fejletlen mezőgazdasági eszközök, fejletlen
agrotechnika jellemezte. Az Alföld
lakosságának életszinvonala igen alacsony
fokon állt. Rosszak voltak alakásviszonyok
is s ehhez járult a gyenge táplálkozás. Mai
szemmel nézve, bizony embertelen 15~!:";"'J':

életkörülmények között tengették életüket.
Ebben az időben került Szarvasra

Tessemk Sámuel, aki élete folyamán azon
fáradozott, hogy javítson a lakosság sa
nyarú helyzetén, hogy tanításaival kiemelje
a népet a tudatlanságból.

Tessedik Sámuel 1742-ben született
Albertiben (ma Albertirsa). Falujából korán
elköltözött a család Békéscsabára, majd az
édesapa halála után Pozsonyba került.
Ekkor 7 éves volt. Tanulmányait II'-~b

Magyarországon és Németországban ~~~~
végezte. 1764-ben, mint evangélikus lelkész c:.:!!l=~=!lii

Szarvason telepedett Je. Hazai és külföldi
utazásai során volt módja arra, hogy összehasonlítsa hazánk gaz
daságát, kulturális helyzetét más országokéval. Ekkor ébredt rá
elmaradottságunkra.

Miután hamar elvesztette szüleit, a megváltozott családi
helyzete is hozzájáruIt, hogy nyílt szemmel járjon a világban.
Munkásságában egyre nagyobb szerepet töltött be az az
igyekezete, hogy javítson a parasztság elmaradottságán_ Ezért
munkásságának fő célja: a mezőgazdaság és kertészet fel
lendítése volt. Kísérletei során ért kudarcok, buktatók nem ked
vetlenítették el. Állításainak helyességét végül sikerült a gyakor
latban bizonyítania. Tessedik Sámuel egy pár évtized alatt híres
ember lett. Külföldi szakemberek, tudósok, sőt uralkodók
ismerték meg és dicséretekkel, dicsérő oklevelekkel, kitün
tetéseld{el halmozták el.

A természettől mostohán hagyott, növénytermesztésre alkal
matlan, mészben szegény szikes talajok megjavítására olyan
módszert talált fel, mely máig felülmúlhatatlan. A mészben
gazdag sárgaföldet a szikes talajra terítette. Talajműveléssel ke
veredett a két réteg s így a föld növénytermesztésre alkalmassá
vált. Ugyanakkor növekedett a felső hasznos talajréteg. Sokan
felfigyeltek e nagy horderejű felfedezésre külföldön is, és sokan
keresték fel otthonában. Mind szélesebb körben terjedt a mód
szere, elsősorban a szomszédos településeken, maid távolabbi
szikes területeken is. (pl. Gyoma-, Mezőtúr-, Békésszentandrás-,
Szeghalom térségében.)

A rét, a legelő művelése, takarmánynövények termesztése
tei-én úttörő munkát végzett. Bécsből hozatott lucerna magot, és
elterjesztette a lucerna, majd a lóhere termesztését. Lelkészi
kertjében felfigyelt egy akácfára, - melyet ő ültetett, - hogy igen
jól bírja a szárazságot. Az igen szélsőséges, és ugyankkor száraz
éghajlatú Alföld részére olyan fát biztosított, amely enyhíteni
tudta az Alföld fahiányát. Fájának keménysége, szilárdsága pedig
igen alkalmas szerszámfa, lovas kocsi, góré készítésére. Az első

világháború után, erdeink elvesztéséve! indult meg egy országos
fásítási program. Dűlő utak két oldalán akácfákat ültettek, és kis
akácos erdőket is létesítettek.

Munkálkodása során rájött arra, hogy az idősebbek p.ehezen

nevelhetők. Így az ifjúság felé fordult. Az
akkori korabeli iskolában elképzeléseit,
célkitűzéseit megvalósítani nem tudta
voIna, ezért hosszas töprengés után 1780
ban egy iskolát alapított, amelynek jel
legénél fogva a Gyakorlati Gazdasági és
Ipariskola nevet adta. Az első időkben az
oktatást, nevelést maga végezte, később

megfelelő munkatársakra találva együtt
végezték.
A tanítás munkáltató jellegű volt. A felada
tokat a tanulók önállóan oldották meg,
különösen jellemző ez a gazdasági
vonatkozásokra. A nevelők feladata az
irányitás, majd az ellenőrzés volt. A gyakor
lati munkát többnyire a szabadban
végezték, oly sorrendben, ahogy azt az
időjárás, a tanulók fizikai képességei, és
hajlamai megengedték. A tanulókat meg
tanították a nemesebb gyümölcster
mesztésre, a magról való vadonc nevelésre,
oltásra.
A tanulók nagy kedvvel végezték a felada

tokat: szántóföldi, kerti munkákat, vetéstő! a betakarításig, de
megtanulhatták a kosárfonást, gyapjúfonást, stb.

Iskolájának egy évtizedes fennállása alatt csaknem ezer tanu
lója volt. A régi iskolaépület kicsinek bizonyult, ezért további új
épületet építettek, mely máig múzeumként működik. Az építés
költségeit csaknem teljesen a rendelkezésére bocsátott földek
jövedelméből fedezte. Munkáját olyannyira elismerték, hogy
megbízták a Békés megyei evangélikus iskolák feletti felügyelet
tel. Az elért eredmények népszerűvé tették az országban. Nem
csoda hát, hogy népszerűsége a kortársak irigységét vonta
magára. Az illetékes hatóságoktól már nem kapta meg a kellő

anyagi támogatást, s ezért 1806-ban iskoláját be kellett zárni.
Azonban, élete végéig nagy akarássaJ tevékenykeclett,
eszményeinek megvaiósítását egy percre sem aclta fel. 1820-ban
életének 78. évében hunyt el. Nevét örökre beírta a nemzet hű
fiainak szívébe. Tessedik Sámuel volt az első, aki felismerte,
hogy alsó fokon nemcsak elméleti ismereteket kell tanítani,
hanem a tanulókat a gyakorlati élet sokoldalúságával, annak min
den csínjával, nehézségével fel kell ruházni, hogy az élet bár
mely területén felta!álják magukat, és helyt tudjanak állni.

HUNYA ALAJOS

I~éretes lábbeli készítést
mérséke/t felárral válla/unk. lj

35-től 42-es méreti(j.
SEVRO MODELL BT.

Fő ::k 57. (Volt Napkeleti vendé(j/ő helyén)
Telefon: 06-66-386-800
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Étolaj I literes 207.-Ftldb
Éta laj kimért 182.-Ftll

Hagyma 120.-Ft/kg
Étkezési burgonya 55.-Ft/kg

Hétízü kisüsti, hunyai fözésű pálinka
650.-Ft/1

Hipó kiméI120.-Ftll
Vetőmag kukorica Középértéküek,

fémzároltak:
Dekalb 524-es 335.-Ftlkg
Dekalb 241-es 230.-Ftlkg
DK-045 190.-Ft/kg

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÜZLETHÁZA

ÁRUAJÁNLATA:
(Endrődi u. I. Háztal1ási Bolt)

Tel: 386-637, vagy 06-20-254-663

AKERTBARÁT KÖR ÜZENI...

Valuska Lajos
Kertbarat Kör elnöke

Múlt havi írásomat azzal kezdtem, hogy milyen
örvendetes a kertészkedő ember számára a
kellemes, jó idő, mert folyamatosan lehet
tevékenykedni aszántóföldeken, akertekben. Sajnos
az idő megtréfált bennünket. mert télre fordult, és az
is előfordulhat, ha hosszantartó lesz, hogy
komolyabb károkat okoz a gyümölcsösökben
Sajnos abarack már lefagyott. Bizony aparasztem
ber, a kertészkedő ember mindig ki van téve a ter
mészet viszontagságainak. Egyet azonban meg kell
tanulnunk, hogya talajt meg kell müvelnünk, és
velni kell, a gyümölcsfát gondozni kell, még akkor
is, ha atermést csak jövőre remélhetjük. Az elmaradt
veteményezést még pótolhatj uk.

A virágmagokat is érdemes még vetnünk,
hiszen a virágok környezetünket díszítik. Az
elhanyagolt kertek gazdái még mindig nem késtek el
amunka pótlásával, ne fertőzzük aszomszéd kertjét
a gyomnövények terméseivell A gyümölcsfák per
metezéséről szóltunk már, de azok folyamatos per
metezése még nem kéSŐi Főleg alma-, körteláinkat
piros bimbós állapotban a varosodás ellen, a
meggyfákat pedig monilia ellen, de minden
gyümölcslát érdemes virágzás előtt és virágzás után
megpermetezni, hogy egészséges és jól tárolható
gyümölcsöket szüretelhessünk. Tegyük ezt annak
érdekében is, hogy szebb kerlünk, udvarunk, utcánk,
városunk legyen!

Dr. GEDEI MARGIT

végzett szemészeti szOrővizsgálattal

időben felfedésre kerül a kezdődő

szürkehályog, amely még észrevehető

látásromlást sem okoz, és megfelelő

kezeléssel megállítható.
Ugyanakkor felismerésre kerül a

lappangó, panaszt nem okozó zöldhá
lyog, amely állandó gondozás mellett
ma már évtizedeken keresztül sem
vezet a látás megromlásához.

Mivel a szervezetben minden
összefügg egymással, szemészeti
szempontból rendkívül fontos a
szervezet egészének, vagy más
szerveknek megbetegedéseinek
kezelése, gondozása.

Elsőrendű fontossággal bír ebből a
szempontból is a cukorbetegség és a
magas vérnyomás, amely érrendszeri
károsító hatásánál fogva veszélyezteti
is a szemet.

A szemfenék vizsgálattal az erek
állapota látható, a betegség követhető,

jobb gyógyszerelésre ad lehetőségeta
gondozó háziorvossal.

De nem elhanyagolható fontosságú
egyéb; fül-orr-gégészeti, fogászati,
reumatológiai, urológiai, nőgyó

gyászati, stb. betegségek kezeltetése,
mellyel súlyos, sokszor a látás
elvesztéséhez vezető szemgyulladá
sok, egyéb szemészeti meg
betegedések előzhetők meg.

Mivel szemünk a történések felé for
dul, igen gyakoriak a szemsérülések,
sokszor a látás szempontjából
végzetes kimenetellel. Amikor csak
lehetséges, viseljünk védőszemüveget,

legyünk óvatosak, körültekintők

Hogy életünk végéig láthassuk
szeretteinket, a gyönyörű természetet,
a csodálatos emberi alkotásokat - gon
doskodjunk szemünk világágról, előz

zük meg a bajt.

ORVOSI TANÁCSOK
Szembetegségek megelőzése

Ha vásárolunk
egy hasz
nálati eszközt,
igyekszünk
tanulmá
nyozni szer
kezetét, mO
ködését, biz
tosllani az
optimális üze

meletetési feltételeket, szervizeltettjük,
hogy megelőzzük a meghibásodást. A
legkisebb hiba észlelésekor szakem
berhez visszük.

Miért nem cselekszünk így a világ
legbonyolultabb, legdrágább
eszközével: testünkkel?

Egészségünk megőrzésével, a
betegségek megelőzésével olcsóbban,
hatékonyabban tudjuk biztosítani
magunk számára a hosszú, minőségi

életet - érdemes mindent megtennünk
ennek érdekében!

Vizualitásra alapozott világunkban
rendkívül fontos a lehető legjobb látás
biztosítása, életünk végéig. Ez a cse
csemőkortól tartó folyamatos szűrővizs

gálatokkai, a kikerülhetetlen, többnyire
öröklött szembetegségek gondozásá
val lehetséges.

A megfelelő időben, kisdedkortól
kezelt kancsalsággal megelőzhető a
kancsal szem tompalátása, amely az
embert egész életében hátrányosan
befolyásolja pályaválasztásában,
életvitelében. A kancsalság oka az
esetek nagy részében a távollátás,
amely szemüveg viselése nélkül felnőtt
korban hozzájárulhat a zöldhályog
kialakulásóhoz is. A nem javított
szemhibák miatti rossz látás,
fáradékonyságot, fejfáiást, a gyer
mekek, felnőttek teljesítményének
csökkenését eredményezheti.

Felnőtt korban a legalább kétévente

Garancia! Minőség!

Kedvező ár!

Gett~i eip8
GYOMAENDRŐD,Fő út 140/2

Tel.: 06-66-283-359
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BAKOS GYUlÁNÉ UH.RIN ILONA, február 12
én hossZ<1s betegség után hunyt el 68 éves
korában. Enc!rödön febntár 2O-án lemelték el.
Gyáy--Olják fétje, 2 gyeImeke, 5 unokája, és 2
dédunokája, rokonai és ismerösei.
Öm. CllKELY IMRÉNÉ 80 éves korában rövid

VÁilosatt1<

szenvedés után március !\-én halt meg, aki lakott a
Tanács u.l4-ben. Gyászolják: 2 gyermeke, 2
unokája, rokonai és barátai.
DÉKÁNY ALBERT, volt Semmelweis u.12.sz. alat
ti lakós, 68 éves korában tragikus hirtelenséggel
huny el február 28-án, temették Gyomán március
4-én. Gyáy.olják 2 gyermeke, 2 unokája, valamint
barátai.
Öm. DRAVUCZ MIHÁLYNÉ BARÁT ESZTER a
Körgát u.&ban lakott, 91 évesen érte a halál rö\~d

szenvedés után február 27-én. Március 2-án
Gyomán temet1ék eL
GUGOLYAJÁNOS, 70 éves volt, Kazinczy u.3-ban
Jal{ott, hosszas betegség után március 11-<?n hunyt
eJ. Temetése március 13-án volt Gyáswljiik:
felesége, 3gyermeke, 3wlOl<ája, valamint rokonai,
barátai és ismeröseí.
HEGEDÜS MÁTÉ, aki a GDrl<ij u. l&ban lakott,
hosszas betegség után 82 éves korában érte a haJál
februá.r 28-án. Március 3-án helyezték örök nyuga
lorma. Gycíy.olják felesége, 2gyenneke, menyei 3
unokája és 2 dédunokája, rokonai és ismerösei.
IZSÓ SÁNDOR61 évesen hosszas szenvedés után
hunyt el március %n, aki lal(ott AttiJa u.38.-ban.
Gyomán temelték március lUn. Gyaswlják: 2
gyermeke, 5 unokája valarnintrokonai és barátai.
Özv. JUHÁSZ DEZSÖNÉ, Árpád u. 2. SZ aJatt
lakott, rövid szenvedés után, 85 éves korában már
cius 6-án adta viss&<! leil(ét a teremlöjének
Temetése március 16-án volt Gyomán. Gyás7.olják
gyermeke, 2 unokája, 4 dédunokája, rokonai és
ismerősei.

KOVÁCS MIHÁLYNÉ, VASZKÓ MÁRIA február
16-án hosszas szenvedés után elhalt 53 éves
korában. Enclrődön temelték el február 2G-an.
Gyás7.0lják: gyemleke, 2 unokája, rokonai.
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Özv. NAGY IMRÉNÉ, KATONA MARGIT 86
éves korában hoSS7..as betegség után tért meg
teremtőjéhez márdus 7-én, EncIrődön helyezték
örök nyugalomra március 12-<?n. Gyaszolják 2
gyermeke, 5 unokája, vajamint rokonai és banitai
PELYVA JENÖ 71 évesen hunyt el, aki laJzolt Fö
út l3-ban, március ll-én rö~d szenvedés után,
Gyomán temelték március 14-én. Gyás%oljálc
felesége. 2 gyermeke. 3 unokája és rokonai.
Öm. ROJIK MÁTYÁSNÉ, TÍMÁR MARGIT
laJ(ott a Dobi u. 3. sz. aJat1, rövid betegség után 82
éves korában hWlyt el március 14€o. Endrődön
március 18-án temelték Gyás7.oljál<. 4 gyermeke,
7 Wlokája, 4 dédunokája, rokonai és barátai.
SIMON SÁNDOR 77 évesen hosszas betegség
után március &án hunyt el, aki lal(olt a Hárs[a
u.29-ben. Gyomán temelték március IZ-ól.
Rokonai és barátai búcsMatták
SZATMÁRI LAJOsNÉ, alu lakott a M€7..ő f.rnre
u.2. sz alatt, fl) éves korában tragikus hirtelen
séggel halt meg március 17-én. Túrkevén temet
ték el. Gyászolják: férje, lánya, veje és unokája
TÍMÁR GÁSPÁR a Petőfi u. 56-ban lakOLt,
meghalt váratlanul február 24-<?n, temelték
február 27-én. Gyászolják felesége. 4 gyeimeke, 9
unokája, rokonai és barátai.
Öm. TURCSÁI\fYI MIKLÓSNÉ 76 éves Imrában
tragikus lúrrelenséggel március 3-án hWlyt el
lakottaSugáru. 20/1. sz. alatt Enc!rödön, marcius
Un helYe'tték örök nyugaJorma. Gyáswljálc 2
gyermeke, 2 unokája, 2 dédunokája, rokonai és
barátai.
VARJÚ JÓZSEFNÉ, DINYA l'v1ARGIT 44 évesen,
rö~d szenvedés után ~sszatért teremlöjéhez mar
eius ll-<?n. Enclrőclön március 1Un helyeMl<
örök nyugalomra nagy részvét mellelt
Gyáswiják: férje, teslvére, rokonai, bará.tai.
Békesség haló poraikon, fogpdja be ól{et az {Jr
az ő ország;iba. Az örök világosság ragyogjon
fe1etiiik

JÁT ZÓTÉR AVATÁS A KOSSUTH TÉREN
Az 1848-as szabadságharc 150 éves évfordulójának ünnepén átadásro került az endrödi

településen egy gyermek játszótér. AJ. ünnepélyes átadáson megjelentek oz Országos és megyei
Cigány Önkormányzatok, képviselői, Rastás lászló, I{ökény Kólmán, Lukács Mihály, és Pusztai
József, városunk polgcirmestere, több vidékröl meghívott vendég, és okörnyék lakói.

Eljöttek o legilletékesebbek is, okikért mindez történt, o környéken lakó csillogó szemű

szép kis cigóny gyermekek Mindenki az alkolomhaz illó ünnepélyes öltözetben volt, de sajnos
az idöjárós nagyon mostoha volt az ünneplökhöz. Téli hideg köszöntölt ránk március lS.-én
reggel, de ez sem bütölte le oz ünneplökel. Kedves színfoltjai voltak oz ünnepségnek oszavala
tok, dolok, amit az iskolás gyerekek előadásában halihattunk.

Megkérdeztük Oógi Jánost, aki o helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzoi elnöke, hogy
kinek volt oz ötlete a játszátér építése. Megtudtuk, hagyo kisebbségi Önkarmónyzat
képviselöiben már régen megfogalmazódott ogondolat,
de csak most válhatott valóra. Közel 4 éves takarékos
gazdálkodásukkal, valamini máI pénzügyi és ter
mészetbeni segíiléggeltudták megvolcisitoni oközel fél
milliós beruházást.l(öszönet akik segítettek: Tímár Vince
vállalkozó, Tímár János vállalkozá, o Rácz Kft,
Dambater Kft, ifj. Dági János vállalkozó, iíj. Tótka
Sándor vállalkozó, oCui i Bt, Gubucz József igazgató, id.
Rácz Imre Cigány Önkormányzot, éla helyi
Polgórmesleri Hivatal. Hosszú lenne felsorolni azok
nevét, hiszen 23-an voltak, akik szobodidejükböl áldoz
tok o játszótér megépítésér!, név nélkül köszönet azok
nak, akiket illet.

"Mérföldkö a mai esemény o helyi cigányság életében. -mondotta Dógi Jónos, -hiszell, a
gyermekeinknek esélyegyenlöségel kell adni, mór o nevelés kezdetén, kis gyermekkorban.
Úgy gondoljuk, hagy tovább fogjuk bővíteni a jálszáteret, és körbe padokot fogunk még
telepíteni, és fákat, hogy oszülök kényelmesen lelügyelhessék jótszó gyermekeiket, és meg·
loníthassák őket oz együttélés legfontosabb normáiro." Ilmerlelte még a közeljövöbeni ter·
veiket, mely szerint nyári tábort szerveznek a gyerekeknek, és részt kivánnak venni osport és
kulturális versenyeken. .

Amoi ünnephez mélló gondolatokkal folytottuk o beszélgetést, amelynek során elmond
ta a cigányok elnöke, hogy azért dolgozik, hagya cigányok él nem cigányok fogadják el
egymóst, és számithossanak egymósro. Előbb -utóbb szeretné meglolálni azt oz utódot, okinek
szépen folyamatosan át tudná adni a megszerzett tapasztalatoil, mert nem veszhet el oz osok

munka, amit ő negyed magával o kisebbségi és o
városi önkormónyzatban végeznek. Elmondta még,
hogy jó lenne munkáiukhoz egy ólIondó önólló
helység, ahová rendszeresen be tudnának jórni, hogy
apró-cseprö ügyeiket és o fonios gyüléseikel is meg
tudnák tarto ni. Mindnycijunk nevében grolulcilunk a
mo megva/ósult álomhoz, meri való igoz, hogy biz·
tositoni kell oz esélyegyenlöségel okisebbSégnek, de
élni is kell vele! Ez mindnyájunk közös érdeke.
Agyermekek ometsző hideg ellenére nagy örömmel
vették birtokba oszámukra készült iálszóbiradolmof.

Császárné Gyuricza Éva
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IVÁNYI MÁRIA
A verset és a mesét irta

Elaludt anagymamikám

Elaludt anagymamikám
Itt, az öreg széken.
Ne dorombolj cirmos cica!
Maradj csöndben szépen!

Megsúgjam, hogy nút álmodik?
Meséket, meg verset.
Elmondja majd neked is, ha
Vársz egy néhány percet.

Csak az a baj, hogy nincs rajta
Szemüveg, és hátha
AnékiiI a meséket s az
Álmokat se látja.

Gyere cirmos! Odatessziik
Az orrára szépen!
Hadd álmodjon nagymamikám
Itt az öreg széken.

Kedves gyerekek!
A következő újságban folytatom a

mesét.

Jóska Makkosországban II. rész

Amikor a táltoskecske
lepottyantotta a hátáról
Jóskát, úgy szétpattant a
kétkedése, hogy valóban
tündérországba pottyant,
mint a szappanbuborék.

Az első, akit megpillantott, a pajkos
manó volt. Nem is lehet más. Akkor
bújhatott elő valamelyik üreglyukból,
mert csupa maszat volt. Az egyik
cipőjéből hiányzol1 a fűző, kócos hajába
tüskés bogáncsgombócok ragadtak.
Mókás kis manó volt.

- Leestél a kecskéről? - kérdezte
részvéttel, és vágtatva nyargalt közelebb
hajlós vesszőlován. - Megütötted magad?

Jóska ugyan szepegett egy kicsit,
mert igazi manókkal eddig még sosem
találkozott, de azért járt ő annyit a
mesékben, hogy össze ne terelte volna
azon nyomban szétfutott bátorságát.

- Már nem is fáj I - mondta önérzete
sen, de azért kicsit elhúzta a száját, mikor
megtapogatta hátul a nadrágját.

- Egy ilyen kecskére nem is szeretnék
felülni! - mondta fitymálóan a manó, de
Jóska haragosan toppantott.

- Az nem is kecske volt, tudd meg,
hanem táltos' Egy igazi táltos!

- Azt csak kitaláltad! - mondta
fölényesen a manó - Táltoskecske nincs
is. De nem baj! - vonta meg a vállát a
manó. - Gyere, vágok neked is füzfalo
vat, és játszunk lóversenyt! - aztán gon
doit egyet, és a saját lovát adta oda
Jóskának., - Majd az enyém lesz az új! 
magyarázta fontoskodva, - hogy te addig
se gyere gyalog.

A vesszőlovak a Fürgepatak partján
termettek, és aki vesszőt akart vágni,
megtehette bátran a földről is, bezzeg a
manónak egy sem volt ínyére a bokrok
aljából. Kiválasztotta a legmagasabb
legöregebb füzfát és szempillantás alatt a
hegyében termett. Gyors volt az útja

eső járt felém kislegény
.J .J. koromban, no de, hogy óriás
~~ lennék, az egy kicsit túlzás,

nem gondolod?
- Összebeszél ez mindent! 
legyintett fölényesen a manó,

fölfelé, de még gyorsabb lefelé! Reccsent - Hogy a kecske táltos, meg, hogy
egyet az ág, és zsupsz, a pajkos manó Meseország olyan, mint az ő falujuk,
máris ott csücsült a patak vizében. mert náluk is van iskola. Te érted ezt
Hanem nadrágjának egyik szára odafönt nagyapa?
maradt. Úgy lebegett a legmagasabb - Azt hiszem, már igen. - Fordította
ágon, mint egy ottfelejtett szélzsák. De maga felé Jóska könnyes arcát. - Mondd
Jóska felmászott érte. csak, nem a Horváték unokája vagy te? A

- Ó te haszontalan rosszcsont' - pörölt kis Jóska gyerek, akit elragadott a
egy kis tündér csengettyüs hangjával, - és kecske?
aki nem járatos a mesékben, akár le- - Csak itt ne hagyott volna! - sóhajtott
gelésző libának is nézhette volna. - Hogy keserveset a kis szeplős legényke. - Most
állhatsz így a nagymama elé? Nem elég aztán hogy találok haza?
szegénynek az a nagy bánat, hogy - Egyet se búsulj! - vigasztalta a bácsi
hamarosan úgy is utazol haza, mert - Inkább fordulj hátra, s nézd meg, ki jön
elkezdődik az iskola. Még te is szomorí- ott!
tod? - Nagymama! - kiáltotta sírósboldo-

Puff neki' Jóska, aki már kezdte gan Jóska, és úgy nekiiramodott, hogy
feltalálni magát a tündérek földjén, most még köszönni is elfelejtett.
egyszeriben úgy érezte, hogy beborult Nem is termett még egyetlen
körülötte a világ! mesében sem olyan táltos, akinek a hátán

- Hát nálatok is van iskola? - hüp- még egyszer világgá repülne, s odahagy
pögte sírosra vált hangon - No, hiszen ná a nagymama két ölelő karját. Hisz
érdemes volt akkor világgá szaladnom! olyan jó dolog megsimuIni benne.
Hiszen Meseország is csak olyan, akár a
mi falunk! S itt még azt sem tudom,
látom-e még vagy sem nagymamát! Jaj
csak ki ne sirná a két szemét utánam!

Bizony, aki sírt, az most Jóska volt.
Úgy záporozott a könnye, hogy tán el
sem állt volna soha, ha meg nem dördül
feje felett egy hatalmas hang:

- Hát te mért itatod az egereket, kisfi
am?

Jóska amint felpillantott, úgy el
csodálkozott, hogy sírni is elfelejtett.
Egy igen-igen hosszúra nőtt bácsit látott
maga előtt, és tüstént tudta, hogy az csak
az óriás lehet. De nem gonosz óriás,
nagyon is jóságos. Olyan a mosolygása,

hogy szinte mele

;::========================;l gít.

ft! 1215500 Gyomaendrőd, - Ugye óriás bácsi,
IYHE M i. X Ipartelep út 3. te hazaviszel innen?
~?r~~IPA.' SZÖVETKEZET -- -'T/F: 66/386-614, 386-226 _ kérdezte remény-

Tevékenységeinket piacképes áron kináljuk kedve - hiszen át
<$ Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése tudod te lépni még
G"'Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás. szerelés az Óperenciást is.
CG"'Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, Interspan

bútorok) - Hát te engem
cz--Épitőipari anyagkereskedés (fenyő fürészaru. [nterspan bútorlap óriásnak nézel? -

szigetelőlemezek, kartonplasztlemez... ) nevetett a bácsi.
0'" Épitőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu, - Hiszen hosszúra

keretes állvány. útpanel ...) nőttem, az igaz, sok
<2PBurkolólap értéskesítés (minta után)
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...A NYELV MINDEN NÉP ELSŐ

NAGY KÖLTEMÉNYE...
Emlékezés Gubucz Gáspárra, a hunyai Parasztszótár

megalkotójára

1914. r. 6-án született
Endrődön. Az anyja Iványi
lány volt, Iványi Julianna.
Nyolc gyereket szült, és alig
negyven évesen meghalt,
itthagyta férjét, Gubucz
Istvánt a nyolc gyerekkel. Az
apa sohasem nősült meg,
egyedül nevelte fel a nyolc
gyereket.
Gubucz István nagyon intel
ligens parasztember volt.
Mindegyik fiának szakmát
adott a kezébe - a lányoknak
nem, akkoriban ilyen szokás
volt. Úgyhogy István
géplakatos lett, Imre ács
lett, József pék, Gáspár

kereskedő, Jenő pedig kerékgyártó. A lányok: Irma, Margit,
Gizella.

Gáspár a háború előtt a Dombszög mellett nyitott
kereskedést, majd jött a háború, ahonnan ugyancsak kivette a
részét: 1949-ben jött haza. Azután Dunakömlődön dolD"ozott
majd Budapesten, Bodajkon. azután ismét Pesten. 19S4~55.tó1
elkezdtek a téeszek fejlődni. Akkor hívták haza Hunyára a
téesz irodába könyvelőnek. Haza is jött az egész családjával.
Elkezdtek építkezni, fel is építettek egy szép házat a Rákóczi
utcában, a gyerekek, Zsuzsi és Kati, iskolába jártak Szmola
Ernónöz, Zádori Illéshez. Ott lakott a család IS évig. Nagyon jó
volt a téesz, nagyon szép évek voltak. Gáspár imádta a faluját,
Hunyát, mindene volt az a kis falu, nagyon szerette. Mindig
mondogatta, hogy munkalehetőséget kellene adni a fiatalok
nak, hogy ne menjenek el. Valamilyen élelmiszerfeldolgozó
üzemról, vagy kertészetról álmodozott. De semmi nem válto
zott. Úgyhogy amikor a gyerekek elkerültek, a szüló'k is jöttek
utánuk, beköltözött a család Békéscsabára.

Békéscsabán aztán elkezdett dolgozni: összeírta,
betűrendbeszedte és legépelte az összes, több tízezer Endrődön,
ill. Hunyán használatos szót, tájszót. A munkának
"Parasztszótár" elnevezést adta. Már azelőtt is foglalkozott iro
dalommal. Részt vett az 1943-as szárszói találkozón, ő akkor
könyvkereskedéssel foglalkozott. De nem árult akármilyen
könyveket, csak olyat, ami maga is értékesnek tartott. Bejárt a
Püski-féle Szerb utcai könyvesboltba, ahol a népi írók megje
lentek. Rengeteget olvasott, fóleg szociográfiákat. Sok író barát
ja volt.

Gubucz Gáspár hamar rájött, hogy az endrődi beszédstílus
irodalmilag is megállja a helyét, tudta, hogy ez egy értékes
nyelvjárás. Közel negyedszáz évig készülődött a munkára
gyűjtögette a sok-tízezer szót. Majd kb. 6-'7 évig, akkor má~
nyugdíjasan, szinte állandóan ezen a munkán dolgozott. Senki
nem kérte erre, senki nem fizetett ezért neki, valójában nem is
sokan tudtak a hatalmas munkáról. A leghalványabb remény
sem volt arra, hogy ha elkészül a szótár, talán valahogy valahol

ki lehetne adni. Gubucz Gáspár mégis dolgozott, be is fejezte a
munkát.

- Milyen iskolai képzettsége volt Gáspár bácsinak? 
kérdeztem a feleségétól.

- Hat elemije, majd késóbb elvégezte a hetediket és a nyol
cadikat.

Ezen nagyon meglepődöm, mert a munka, amit a kezemben
tartok, szakmailag lS 1gen magas szintű, egyetemi
végzettséggel is becsületére válna bárkinek.

- Mi motiválta őt ebben a munkában?
- Szerette az endrődi és a hunyai népet. Mindig azt mondo-

gatta, hogy nem baj, ha nem jelenik meg, ő agyerekeinek
csinálja ezt, és esetleg valaki érdeklődik, annak. Hogy marad
janak meg ezek a régies szavak legalább leírva. Mert a fiatalok
elköltöznek, nem használják ezeket a gyönyörű szavakat, köz
mondásokat, és végül elkopik ez a csodálatos nyelvjárás. Nem
tudom, van-e még valaki, aki így ragaszkodik aszülőfalu·

jához... nem hiszem - mondja a felesége lassan. - Innen
Csabáról is egyszer csak meggondolta magát, és hazament, két
napig otthon volt, akkor megnyugodott. Haza kellett mennie,
szabályos honvágya volt. '

Gubucz Gáspár közel négyezer (') Hunyán használatos
szólást és közmondást is összegyűjtött. A legépelt anyag egy
példányával megtisztelte a Honismereti Egyesületet. Mi össze
hasonlítottuk a magyar szólás- és közmondás gyűjteménnyel

(O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások). Jócskán
találtunk olyanokat a Gubucz Gáspár-anyagban, amelyeket ez
a magyar szólásgyűjtemény nem lsmer, tehát joggal
feltételezhető, hogy azokat az endrődi és hunyai parasztem
berek "találtak ki" élettapasztalataik sűrítményeként.Jó lenne
nem elveszni hagyni.

Az alábbiakban ezekból a feltehetően itt született köz-
mondásokból közlünk néhányat:

- Egy abroszba kötötte ó'ket a falu szája.
- Munkára szegődik a béres. nem a gazda udvarlására.
- Ostoba gazda, ki lelkes bérest keres.
- Bottal szabtak rá inget.
- Rossz bor az, amit már a vasutas se iszik meg hitelbe.
- Ahol sokan lopnak, erény lesz a bűnból.

- Bűz után menj, urat találsz.
- Vasárnap cifra, hétköznap lusta.
- Elég egy sütetból egy cipó.
· Eló'bb cipó, aztán cipő.

· Kendezve is lehet csepülni, tetuzva is lehet becsülni.
- Bocskorhoz, csizmához egyformán ragad a sár.
- Csókkal sose maradj adós!
· Aki sok vendéget traktál csütörtökön, sovány lesz péntekje.
- Száz csősz se tud megőrizni egy asszonyt.
· Aki adjonistent mondott, nem szabad útját állni.
- Savólevesér még a koldus se alászkodik meg.
- Az anyai pofont simogatássá szelídíti az idő.

- Jó kapaszkodó az apai kéz.
- Fent hajazzák az asztagot, de lentról dirigálják.
- Elviseljük a bajt, mint az ecsegfalviak az esőt.

- Ha békéltél, sérelmet felejtsél.
- Akkora fülei vannak, mint a Dinyáék derelyéje.
- Rostáld a sokat dicsérő szavat.
- Két vén disznó marakodik, két kismalac összeszokik.
- Nem kell a dolognak nekidólni, se nekifeküdni, csak ta-

karosan végezni.
- Szónak, késnek az élével óvatosan bánj.
- Lemondták, mint a keviek az esőt.

- Jólesett neki az evés, mint ártán kutyának avajalja.
- Nagy asztag mellett sok tyúk elkapirgál.
- Pergelt leves, ha hús nincs, vizet iszunk, ha bor nincs.
· Unja, mint Szent Péter a kapuskodásl:.
- A rongyos lop, a nadrágos sikkaszt, a cilinderes panamázik.
- HOD"yha a lá'lY szaladi Ifi. ' .. ,." 'I, oly/olas a kove/ke7:o oldalon)
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minden dolga maradi.
- Vezetőjét szava hitelén méri a közösség.
- A tehén tőgye is formálódik a markolászástól.
- Szétnéz, mint Vak Bula Orosházán.
- Válogat, mint Kopasz Ugl"in a bontófűs{íben. (Ez utóbbi

ugyan nem Gáspár bácsi anyagából való, de lehetetlenség
nem leírni egy ilyen Vak Bula szólás után.)

Részletek Gubucz Gáspár Parasztfílozófía c. írásának
előszavából:

"...Mennyi fóld· jószág- és családszeretetnek kellett lobog
ni a parasztban ahhoz. hogy kicsinyke függetlenségéért eltűr

je, elviselje mindazt a nyúzást. gúnyt és lenézést, amiben
része volt ...

És milyen gerincnek, hogy ezt elbírjal
Etetni, itatni, módban tartani nagy és kiskirályokat,

katonák és szolgák hadseregét, a maga gyámolítására szoruló
öregjei és gyermekei me!lett l Hány embert tartott el a fóldre
hullajtott verejtékével? Es hány semmittevő, haszontalant?

És mit kapott cserébe?
Olyannyira utolsó rangot a társadalomban, hogy nevével

egymást sértegetve az urak, l'öhécseltek rajtuk a kabarézók. ..
Egyszóval sáros, mocskos lábát, lábbelijét, bárki, bármikor,
bármilyen mértékben beletörölhette a parasztba - bün·
tetlenül!

A magyar parasztság történeImét lapozva három jelentős

szakaszt találunk: Werbőczi Tripartiumát, amely a paraszt
ság teljes jogfosztottságát... törvénybe iktatta, a második a két
világ'hábol'ú közti népi megmozdulás, amely méltó helyére
próbálta tenni a paraszti értékeket, a harmadik a Rákosi
Kádár-akció, amely kihúzta a lábuk alól a fOldet, s tette ó1:et
fóldönfutóvá ...

Az eredmény megdöbbentő: a fóldjétól, létbiztonságától,
hagyományától, erkö[csétól, közösségétó1 megfosztott paraszti
nép néhány évtized alatt engedelmes, terelhető, szavanincs
tömeggé züllött.

Lehet fújni a politikai halleluját l

De mert sok, korábban vívmányként lobogtatott dologról
kitűnt, hogy téves, ... megindult valamiféle ÚJ út keresése.
Vállalkozásra serkentik a parasztságot, több és jobb ter
melésre, amit tó1:és piacokon jól lehetne értékesíteni. Vehet,
bérelhet, építhet, parasztkodhat..., csak növelje a nemzeti
jövedelmet, csak adózzon ...S nyomban előtüsténkednek

a ... pártok, pártocskák, zászlóvivőként, a parasztság fogadat
lan próká torakén t.

Mókás lehetne ez a nyüzsgés, ha a lényeg nem volna olyan
véresen tragikus ..."

HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER

A "Futóbolond" 4 felvonásos énekes színmű bemutatója
Kondorostanyán.(ma: Hunya) Kondoostanya, 1940. VII. hó 19-én.

Középen ül Gubucz Gáspár.

Reszélgetés Dr. Rácz Béla lézerkutatóval

- Arra kérlek, mutatkozz be a
ViÍrosunk c. újság olvasóinak.
- Rácz Béla vagyok, a szegedi
József Attila Tudomány
egyetem rektor helyettese.
Endrődön születtem 1946.
marclus 16-án. Édesapám
Rácz István, édesanyám
Gyebnár Juszti na. Öregsző

lőben laktunk, ott is az utolsó
soron, most Szőlőskert utca.
Öregszőlőben jártam általános
iskolába, az alsó tagozatot még
úgy, hogy egyszerre egy helyen
tanult az első-második-har

madik-negyedik osztály, vagyis
osztatlanul. Ezután Gyomára
mentem gimnáziumba, 1964
ben érettségiztem. Érettségi

után azonnal felvettek egyetemre, 1969-ben szereztem Debrecenben
okleveles fizikus diplomát.

- Ezután a szegedi egyetemre kerültél kutatói státusba. Hogy sike
rült ez?

- Amikor a szegedi JATE kutató csoportja létszámbővitést kapott,
megkérdezték a debreceni egyetemet, hogy kit ajánlanak. Csikai pro
fesszor engem ajánlott.

- Szegeden mivel foglalkoztál?
- Lézerkutatással. A lézert l 960-ban találták fel. Ez egy fényforrás,

amelynek segitségével felvi Ilanásokat lehet előáll itan i. A felvi Ilanások
hosszát a fény 300.000 km/s sebességéből számitható hosszúságával
jelezhetjük. Kezdetben, mi 30 centi lézereket állitottunk elő, később

már sikerült századmilliméter hosszúságúakat csinálni. Ez nagy ered
mény volt, és a tudomány számára igen fontos, mert az atom
fizikában, akár más területeken az elemi folyamatok olyan rövid idő

alatt játszódnak le, mint a másodperc milliomod részének milliomod
része. Tehát, ha meg akarjuk érteni például azt, hogy egy kémiai
reakció során mi történik, akkor ehhez rövid fényimpulzus kell.

- A hétköznapi életben hol alkalmazzák a lézereket?
- Nagyobb áruházaknál, a pénztárnál már sok helyen lézeres

vonalkód leolvasó van. A gyógyászatban számos helyen. Ha valaki
nem akar szemüveget viselni, annak egyeljárással a szem külső gör
bületét meg lehet úgy változtatni, hogy plusz-minusz hat dioptriás
korrekciót lehet létrehozni. A műtéteknél is fontos a lézerek alka
lmazása, mert a vágás során a lézer gyakorlatilag az erek végét
hegeszti, tehát ezután már a test olyan részeit is lehet műteni, ahol ez
eddig a sűrű hajszálerezettség miatt lehetetlen volt. Tudjuk, hogya
nők egy része azért nem megy mellvizsgálatra, mert félnek az évente
ismétlődő röntgensugártól. A lézeres vizsgálattal mindez kimélete
sebb lehet. De a számitógép hálózatok, az újabb CD lemezek, a tele
fon előbb vagy utóbb, ez mind optikai adatátviteli rendszert használ.

(Fo/yta/ás a következő olda/on)

"ÉPFE" - vállalkozó
közüleu-, vállal kozói-, magánrenclelőknek

teljes köní építőipari, szakipari és festő munkákat,
azok tervezését, szervezését,

lebonyolítását al1yagbeszerzésseI vállalja.
ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK
BARlZAFA részlegünk igényes rendel6inek egyedi, művészi

kivitelű faszobrász, fafaragó munkákat készít.
Minratel'em, iroda: Gyomaendr6d, Blaha L. u. 12/1.

Vezető: Barta László
Tel: 06-60-481-041. (06-66-285-659) Fax: 06-66-386-896.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUST!
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- Éveken keresztül dolgoztál a göttingeni Max Planck Intézetnél is.
- !'v. úgy kezdődött, hogy egy kollegámmal ketten 1973-ban az

egyetem pénzmaradványából kaptunk 14.000 forintot, ezzel a
lehetőséggel élve néhány hónap alatt sikerült - egy akkor nagyon iri
gyelt - lézer1ipust megcsinálnunk, ez volt a nitrogénlézer. Januárban
kezdtük mú1<ödtetni, májusban már a BNV-n bemutattuk, és ősszel az
első példányt már el is adta az intézet. Sokan kezdtek érdeklődni, a
gottingeni intézet is, ők is ezzel dolgoztak. Volt nekik egy megoldatlan
tudományos problémájuk, a magyar MTA és a göttingeni intézet
szerződést kötött, engem kiküldtek, és adtak egy fél évet, hogy oldjam
meg, amit kell. A félévből erre nekem ráment három hónap, azután
még publikációt is csináltam, az is belerért. Ez aztán jó alap volt a
további tárgyalásokra, úgyhogy folytattuk a tudományos
együttműködést.

- Mivel magyarázod a sikert?
- tvl i magyarok teljesen új munkastllust vittünk oda. A német

kutatók, ha kaptak egy feladatot, akkor először katalógust kezdtek
lapozgatni, beikszelték, hogy milyen műszerigénylik van, aztán vagy
sikerült nekik ti megoldás, vagy nem. De nekünk itthon mindig kevés
pénzből, improvizálva kell dolgozni. Van az embernek néhány drótja,
néhány műszere, és ebből kell mindent megoldani. Tehát ha ered
ményeket akarunk elérni, kreativnak kell lenni. Ez a munkastilus a
német felszereltséggel mindent elsöprő eredménnyel járt, mert az
ottani emberekhez viszonyitva hihetetlen sebességű és ötletcJús teljesit
ményt jelentett. Úgyhogy több részletben én összesen négy évet töltöt
tem Németországban.

- Nem gondoltál a kintmaradásra?
- Én nem, de a gyermekeim. akik két iskolaévet ott töltöttek, a

második év után megkérdezték: I'Aién megyünk haza? Eire én azt
mondtam: Mert on az apám, az anyám, ott sz(,-,Iettem, én magyarnak
sikerültem.

- !'v.óta se bántad meg a döntést?
- Nem. Én elég jól megismertem az ottani életet, annak is vannak

előnyei is, és hátrányai is. A fejlett országok szeretettel várják az ember
munkaerejét és tehetségét mindaddig, amig fiatal és munkaképes. De
ha beteg, vagy öreg lesz, akkor már más a helyzet. Csak nagyon
kevesek számára jelent a külröldi munka igazi boldogulást.

- Sokat hallottunk a magyar kutatás magas szinvonaláról.
- A tudományos tevékenység nemzetközi összehasonlításában a

rendszerváltásig Magyarország lényegesen jobb pozíciól foglalt el,
minI amit az ország gazdasági potenciája lehetővé tett volna: a
nemzetközi listán az ország a 25.-27. helyen volt. Sajnos a jelenlegi
helyzet azt fogja eredményezni, hogy hátrább fogunk csúszni. Mert
amig a szocializmusban presztis-kérdés volt, hogy a tudományra
forditható összeg összemérhető legyen a fejlett országokéval, mostan
ra az <J vélemény, hogy az ország fejlettségének megíelelő összeget kell
adni a tudományokra - és bizony, az ország fejlettsége meglehetősen

szerény. Egyébként az állam által adott összeg megfelel az EU átlagá
nak, de a fejlett országokban más ipari cégek is támogatják a kutatást.
De - mint tudjuk - nálunk a szocialista ipar összeomlásával ez a
lehetőség kiesett, és az új még nem alakult ki.

- Most professzor vagy. amihez olvasóink nevében is gratulálok.

GYERMEKCiPŐ KÉSZÍTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd, Kör út 3.
(Öregszőlő, Kondorosi út)
Telefon: 0660485-788

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa

18-41-es méretig

Rekrorhelyenes, vagyis az egyetem második embere Hétezer hallgaló
t:·,rtozik az egyetem hez, tehát szinte felbecsülhetetlen a felelősség.

Mégis ott a kérdés: abbahagytad a kutatást?
- Takaréklángra tettem. Nagyon komoly az indok: át kell ?Iakílani

<J felsőoktatást. 1996 januárjában az Európai Rektori Konferencia és a
Világbank szakértőivel együttmú'ködve kezdtük el a reformprogram
kidolgozását. A tervek szerint, itt Szegeden az összes felsőoktalási

intézmény egy szervezeti egység lesz, ez kb 12000 hallgatót jelent.
Ezzel párhuzamosan a képzést is át kell alakitani úgy, ahogy azt a
munkaerőpiac igényli. A gazdasági változások bizonyos diplomákal
releslegessé lettek, ugyanakkor újakat is igényelnek. Egy példa a sok
ból: orvosi fizikus - ugyanis a fizikai elven alapuló gyógyilási eljárások
rohamosan szaporodnak. Ehhez olyan orvosokra van szükség, akik
értenek a lézerekhez is.

- Mit jelent neked Endrőd?

- Öregszőlőt. Édesanyám tanyán lakik, úgyhogy háromszor is meg
kell gondolni, milyen időben megy haza az ember. Ott tapasztaltam
meg azt IS. mint gyerek, hogy milyen az. mikor csupán két vagy három
ipari tennékkel találkozik az ember az életben: a kocsikenőccsel, a
petróleummal, és a gyufával. Láttam azt a rettenetes küzdelmet, amit
szegény apám végigcsinált, ami'<or felnőttként este, petróleumlámpa
mellett elvégezte a technikumot. De otthonról hoztam az alapvető

jellemvonásaimat, amire a tudást rárakhattam. Az egész család létfor
mája a kemény munka volt - Gyebnár na5yapámtól kezcJve mostanáig.
Mindenki rá volt szoritva a kitartásra. Másrészt arra, hogy maga oldja
meg a gondokat. vagy nincs megoldas. A vi lág végén senkire sem
számithatott dZ ember. csak önmagára. Ez az, ami a mostani tár
sadalomból kiveszen. Úgy jál1unk. mint a Szovjetunió, hogy nem
tudjlik, hogya munka és az élelem közölt összefüggés van. Manapság
a társadalom a legrosszabb formában segit: munkanélkül i segélyekkel
az embereket "letud ja", ahelyett, hogy megranítaná öket, hogyan kell
ezt az élethelyzetet kezelni. hogy ne torkolljon az életlink tragédiába.

- Édesanyád mit szól ahhoz, hogy tudós ember lett a fiábó!?
- Soha nem felejtem el az alábbi kis epizódot AmiKor mentem ki

a családommal Göttingenbe, hazamentünk elbúcsúzni anyámtól. Már
jöttunk el, kint még megálltunk a föld szélénél a mezsgyén Anyám
csak állt, látszott, hogy valami erősen foglalkoztatja. Majd megszólalt:
- Osztán, fiam, tudod te azokot, amit oda tudni kell? . Tudom, édes
anyám, tudom. - No jó' van, akkor eredj ... Lehet, hogy ő is csak akko
riban hitte el, hogy csak tudhat valamit ez a gyerek. ha már annyit jár
oda ki. Nagyon büszke rám anyám, mint minden anya a maga
gyerekére. Csak hát nem beszél róla, minálunk a dicsekvés soha nem
volt divat.

- Végül arra kérlek, hogy a szűkebb családodat mutasd be
olvasóinknclk.

- Feleségem, Kati egy évig Öregszőlőben tanl-tott gyakodó
tanárként, most az egyetem könyvtárosa. Két gyermekem van, Detti és
Attila. A lányom fogorvos len, most gyakorló éves. a szakvizsgára
készül. A fiam a Műszaki Egyetemre jár, ő örökölte tőlem a vonzódast
a technikához és a fizikához - az Lij idők szellemében.

- Minden jót, további sikereket, a magánéletben pedig jó
egészséget és nyugalmat kivánunk Neked és az egész családnak.
Köszönöm a beszélgetést.

Hornokné Németh E5zrer

Corvo Bianco Schuh Bt.

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 14.

li/Fax (66) 386-896
li(30) 457-148

Női, Leányka-, és Fiú
cipőgyártás
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Az önkormányzat munká-áról
FELNŐTT KÓRUS ALAKULT

GYOMAEND ŐDÖN

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Kedves olvasóink, őszinte fájdalommal közöljük,
hogy Hunya Alajosnénak. a mindannyiunk által tisztelt,
nagyra becsült és szeretett Erzsikénknek. tanárnőnek,

kórusvezetőnek, a Gyomaendrődi Zeneiskola
Megalapitájának ez volt az utolsó közlése. Kérés nélkül
küldte el az irását a szerkesztöségbe, talán a Sors akar
ta igy, hogy még ő adja hirül, hogy megszervezte a fel
nőtt kórust városunkban, ezzel is szolgálva a zenebará
tokat. Váratlanul, hirtelen jött a halála. Mindenkit
megdöbbentett. hiszen mindnyájan szerettük, tiszteltük,
sok - sok gyermekbe plántálta a zene szeretetét, az
együtt éneklésre is megtanitotta tanitványait. Több tehet
séget inditott el a zene világába. Áldja meg érte a jó
lsten. nyugodjon békességben! Reméljük, hogy lesznek,
akik életművét folytatni fogják, ianitójuk iránti tiszteletből,

szeretetből, amely belőle sohasem fogyott ld. Életének
utolsó percéig a jó lsten, a zene és az emberek szol
gálatában állt. (SZERK.)

A "zenebarátok" kamarakórusa 1996 öszén alakult
az önálló zeneiskola fennállásának 10 éves jubileuma
alkalmából. Első szereplésünk az emlitett év november
22·én volt, az ünnepi hangversenyen. A kórus tagjai a
volt zeneiskolai tanulók, valamint gimnáziumi
tanitványaim egy kicsiny csapata

Mivel ez a fellépés szépen sikerült. ezért a kórus
tagjai kérték, hogy továbbra is működjünk. és rend
szeresen próbáljunk Ennek ellenére több hónap szünet
következett. majd 1997 nyarán kértem a Műv Központ
igazgatóját, hogy heti egy alkalommal az intézményben
lehetöséget biztosítson egyóras próbára. Kérésemre azt
a választ kaptam: Csak abban az esetben tudják
kérésemei teljesiteni. ha a tagok "próbapénzr fizetneki

Természetesen, megköszönvén e "nemes" hozzáál
last. azt azonnal visszauiasítottam. mert azt felháborító
nak tartottam és tartom a mai napig is

A kórustagok 90%-a pedagógus, többgyermekes
családanya, aki a cél érdekében. valamini az éneklés,
vágya és a muzsika iránti szeretetéből szánta apróbákra
és az együtténeklésre idejét.

Hosszas gondolkodás után mentem el a
Re/ormátus Egyház Lelkészi Hivatalába Sípos Tas
Töhötöm lelkész úrhoz, hogy lehetséges lenne·e a
gyülekezeti teremben énekpróbákat tartanunk? Alelkész
úr azonnal megígérle pártoló segítségét, de ehhez az
egyház vezetőségének a presbitériumnak is a
jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás megtörtént!

1997. szeptember első péntekje óta minden héten
ott énekelün k. Szerepeltünk az okt. 6-án megtartott
Zenei Világnapon a Művelődési Központban, a kará
csony-esti ünnepségen a ref. egyház templomában
Elöttünk áll még az Endrődiek Baráii Körének május 16·
iki találkozója, és pünkösdi ünnepi istentiszteleten való
éneklés.

Ez úton is szereinénk köszönetet mondani a kórus
minden tagja es amagam nevében apresbitériumnak és
Sípos Tas Töhötöm lelkész úrnak a segilségért.

HUNYA ALAJOSNÉ

Tlz napirend lárgyalása voll nyilvános, és ~

napirend zártkörű

A nyilvános tárgyalások eredménye: Teljekörű

szavazati támogatást kapott amagánerös lakossági út és
közműép~ések szervezésének és támogalásának rend
szere. a Szavazalszámláló bizottsagi lagok és pöMagok
megválasztása, aváros Közművelődési koncepciója, és
a Gondozási Központ alaplló okiratának módosllása.
Hosszú vi tát váltott ki a valasi bölcsőde jövőbeni

működtetésének ügye Hosszan érvel! az illelékes
bizottsági elnök, lelszölalásának rövid lényege az volt,
hogy az ünkormányzat keresi a bölcsőde

müködtetésének gazdaságosabb módjat, és abizottsag
javasolja hogy írjanak ki pályázatot a bölcsőde

üzemeltetésének vállalkozasba adasára. A pályázatokat
csak gondos mérlegelés alapján fogják atestület elé ter
jeszteni Volt olyan képViselői lavaslal. amely szerini a
jelenlegi módozalon ne változiassanak. ez ajavaslat nem
talalt tamogalasra. Igy az eredeti bizotlsagi javaslatot
ellogadlák 1~ igennel, 3nemmel Ezenkívül elhatározták
hogy alaposabban megvizsgalják abölcsőde alaPIlviinyi
működletési leltételeil is. Az elökészllö anyagból meg
lehelett tudni, hogy az elmúli 4 évben az évenkénti
születések száma 171-röl 13o-re csökken!. avarosban.
De akél településrészen nem azonos acsökke"és. arríg
1994-ben Endrööön 59, Gyomán 112 gyermek szülelett.
addig 1997-ben Endrődön 65, Gyomán is 65 gyermek
született. A bölcsődei ellátást a bölcsödés korúaknak
mintegy 6%-a vette igénybe. Nem a súlyának
meglelelően került értékelésre az a tény, hogya böl
csödei alacsony igénybevétel t az is belolyásolhatja.
hogy hiába szüieleM ugyanannyi gyermek Endrődön,

mint Gyomán, nem valószínű, hogy Endrödtöl 5-6 km
re I.évő bölcsődébe hordiák a szülóK a kicsi gyer
mekeikeL A polgármester úr e téma zárszavában meg
nyugtatta ajelenlévőket, hogy aváros így, vagy úgy. de
működtetni logja a bölcsődéket l (Ez magától érthető,

lekintve. hogyalárvény IS erre kölelezd)
Elfogadlák a Ligettürdö májUS 1-től alkalmazandó

árait. a növekedés a már megszokott árnövekedési
mértéket nem lépi túl. Jóváhagy1ák a Csejti
Vadásztársaság ingatlan bérleli kéreiméI. a haszonbér
mértéke azonos aszánlóknál szokásos berleti dfJjal. azaz
25 kg búza/AK AVadásztársaság 5 évig élvezheti ezen

elönyös mértékű bérleti
díjat A Kecsegési
Tájvédelmi Egyesület
kereime is egyhangü !amo
gatásra került, mely szerint
az Önkormányzat támogat
ja a löldszerzési pályázatát
részben azzal, hogy az
Önkormányzal nem pályáz
za meg, túl kicsi a területi
És írásban is támogatja e
civilszervezel löldtulajdon
szerzési törekvésél

Császárné Gyuricza Éva

TURUL CIPŐ GYOMAENDRÖD
. , Szabadság tér 2.

Telefon: 66/386-891
661386-251

A TURUL CIPŐBOLT

új helyen: Gyomaendrőd,
Fő u. 204.

-" (a Gyógyszertár me llett)
Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit.

Március 19-én ülésezett atisztelt testület. egy hÍján
teljes létszámban. Apolgármester úr a napirendek tár
gyalása előtt beszámolt az elmúlt időszak legfontosabb
eseményeiről.

Mindnyájunk örömmel hallotta, hogy sikerrel
pályázott az Önkormányzat aPóhalmi úl elkéslllésére A
pályázaton 25 millió forintot nyertek. az útberuházás 34
35 millió lorintba log kerülni. Gratulálunk azoknak
akikel ille\. '

Megkötötték az adás-véleli szerződést arra aházra
amivel a Mirhóháli Szoc. Gond. Központot :ogJák
bŐvlleni.

sajnálalos, hír, hogy elulasl1ásra került aváros idei
közhasznú munkara beadott pályázata, de van lehetőség

arra. hogy újabb pályázatol nYújtsanak be
lviarc. 25-én Ide, és Hunyara is ellátogat dr.

Halmos Csaba, aki ahelyszínen közvetlenül lalálkozik a
térség munkaerő gondJaival.

AJÖVő testületi ülés tagja ismét tárgyalni aMezötúri
kórház beruházási támogatását

Alakossági bejelentés alapján kivizsgálták az állati
tetemek elllélendö kezelését. aszúkséges intézkedéseket
meglették Egy névtelen levél részleteit is ismertette a
polgármester A levélíró a szomszédja nagybani állat
tartását neilezrnényezi.

Részt vett a Ivlegyei Közgyűlés elnöke, Varga Zoltán
úr azon az üzemavalón, ahol mosl már 120 ember fog
dolgozni. Al. üzem neve Raichle Sport Ktt.

Részletesen ismertette apolgármester az egyik helyi
újság közvélemény-kulalásanak eredményét. amivel is a
helyi lakosság közérzetél be/olyásoló tényezőkről

kérdeztek Válaszoll348 ember (az összlakosság 16174
ló) akik szerint il legpozitivebb történések voltak: a lele
fon ellátás, a személszállítás megoldása. a lömegköz
lekedés szinvonala. A negalív lényezök sorrendben: a
sáros utak, az utcai személ, aszálláshely hiány. aszeny
nyes hollágak. és a helyi közbizlonság. Végezetül
köszönelet mondott a március 15.-i ünnepség színvo
nalas szervezöinek, e/öadóinak, és az ünnepség
résztvevői nek.

Ezt követöen személyesen bemulalkozoll a
körzelünk 3képviselőjelöllje: Mészáros Laszló aFKGKP.
Simon Istvan a Munkáspárt, és Dr Szendrey Éva az
SzDSz képviselőjelöl!je.

VfiROSLI.ttl( Gyomaendrőd * Megjelenik havonta. '" Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület" Felelös szerkesztő: Császár Ferenc, 5502
Gyomaen?rocl, D~Jantch u. ,15 .. Tel., Fax:, (66) 3~6-323 '~ Szerkesztők: Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó István, Homokné Németh Eszter, Hunya
AlaJOS, [vru:Y1 Mana, Marsme GJncz Erzse?et, Marton Gabar, Stark László * Felelös kiadó: Vaszkó András * MÜVELÖDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI
MINISZTERIUM: Nytsz. BIPHF/1495IBEJI995. * Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendröd, Fő út 81/1

Interneten: http://www.szikszi.hu/isk/geUerti ;, E-mai!: ivanyi@mail.szikszi.hu
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V A H E M Á S ALTERH

1998. május

ATíVA?
Manapság sokszor elhangzik a poli

tikában ez a kérdés. Horn Gyula á
napokban az egyik lakossági Fórumon
határozottan kijelentette, hogya szociál
liberális kormány programjának nincs
alternatívája. Ez a kijelentés Horn Gyula
szájából 10 évvel ez előtt is elhangzott a
diktatúra védelmében. Alig egy pár évre
rá az az alternatíva összeomlott. és félre
lett söpörve. 1994-ben, amikor új kön
tösbe öltözve új alternatívával lépett
színre, "szakértőként" ostromolta a szo
cializmust és dicsőítette az újat, a kapi
talizmust, mondván ők ennek is sza
kértői. És a választók hittek, és újra
csalódtak. A minisztériumok élére állí
tott szakértó1< egymásután buktak meg
és bizonyultak tudatlanoknak a szak
mában. Újabb szakértők jöttek és ők is
megbuktak, s azt lehet mondani, hogy ez
a kormány bukdácsolva jutott el a ciklus
végére.

Feltehetjük a kérdést, hogy vajon
egy bukdácsoló oktatáspolitikának
valóban ne lenne alternatívája? Avagy a
csődbe menő egészségügynek nincs
alternatívája, vagy a kormányfő által
sem létező közbiztonságnak sem lehet
alternatívája? A valamikor Európa
éléskamrájának, a mezőgazdaságnak,

kizsákmányolásának, idegen kézbe
adásának sincs alternatívája?
Mélységesen lenézi és tehetségtelennek
tartja a magyar nemzetet az, aki azt meri
állítani, hogy a mai kormány prog
ramján, legyen az gazdasági, vagy tár-

~GYA'R

POLOÁRI
FAAT

sadalmi, ne lehetne javítani.
Természetesen nem a nyugdíjasok
ingyenes repültetésével és nem az ener
gia árak emelése határiciejének kitolásá
val, hanem elsősorban a szabad rablás
megszüntetésével, a korrupció vissza
szorításával, a közbiztonság megte
remtésével, az infláció csökkentésével,
a bérek és nyugdíjak reálértékének
növelésével és folytathatnám a végte
lenségig...

A feltételek megteremtésének moz
gatója a gazdaság állapota. Eddig az
egyensúlyt úgy-ahogya privatizációból
befolyt összegek teremtették meg. De ez
a forrás máris megszűnőben van. és nem
lesz tovább mivel foltozgatni a lyukakat.
Már pedig a következő ciklusra
előirányzott 4-5% növekedés csak a
helyben járásra lesz képes. Jól tudjuk,
hogy '94-ben a gazdasági növekedés 3
4 % között volt, amit egy éven belül a
szakértő kormány lenullázott, a mély
pontra süllyesztett, és csak '97-ben állt
meg ez a süllyedés. A jelen pillanatban
ott tartunk, ahol '94-ben.

Hideglelést kapott a kormány,
amikor a FIDESZ bejelentette a 7%-os
gazdasági növekedést.

Nem vagyok közgazdász, de annyit
tudok, hogy gazdasági növekedés a
fejlődés motorja, nem pedig a kölcsön,
hiszen ma is' azt nyögjük, ami
évtizedekkel ezelőtt megmentette a dik
tatúrát az összeomlástól dollármil
liókkal.

Van tehát alternatíva, és ez a '98
választások tétje!

Fel kell meril! a választópol
gároknak: először is, hogy miért kell
elmenni szavazni. Most dől el, hogy

folytatódik-e az állampárt-jogutód
el vtársainak az uralma, vagy
megteremtjük a polgári Magyarorszá
got. Tehát a tehetetlen belenyugvás,
vagy a változásba vetett bizalom és hil a
tét~ Mert a belenyugvással szemben áll a
jövő ígérete, a bizalom, a fiatal tetterő!

Szeretném felhívni mindazok
figyelmét, akik élni fognak polgári köte
lességükkel, hogy a magyar választási
törvény eléggé bonyolult, tehát nem
mindegy, hogy kikre szavazunk. Ha az a
célunk, hogy a jelenlegi kormányt le
váltsuk, akkor olyan pártra kell adni
szavazatunkat, amelynek parlamentbe
való bejutása biztosnak látszik. Az
esélytelenekre leadott szavazatok a kor
mánypártot erősítik.

A Kereszténydemokrata Szövetség,
amely tagja a polgári szövetségnek, arra
kér minden választót, aki a jövőre és
nem a múltra akar szavazni, hogy
körzetünkben a FIDESZ MAGYAR
POLGÁRI PÁRT jelöltjére,
DOMOKOS LÁSZLÓRA adja le
szavazatát. A máSOdik fordulóban pedig
arra az ellenzéki jelöltre, aki jobb ered
ményt ért el. Ne a szívünkre, hanem az
eszünkre hallgassunk.

Még egyszer arra kérem a "csömör
betegségben" szenvedőket, hogy men
jenek el szavazni a "kórokozók"
megszüntetésére a polgári összefogás
jegyében.

VASZKÓ ANDRÁS
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Legutóbbi számunkban olvashat
ták Domokos Lászlónak a Fidesz
Magyar Polgári Párt képviselő

jelöltjének - akit támogat az MDF és
a Kereszténydemokrata Szövetség 
gondolatait az ország, a térség
jövőjéről, a polgári Magyarország
felépítésének és működésének

lehetőségeiről, amihez persze a pol
gári erők összefogása mellett szük
séges, hogya májusi választásokon
a polgárság is azt gondolja: van
más választás.

- A választási kampányban sok
felől éri vád a Fideszt a populista
választási programért. Ön szerint
tartható a program kormányra
kerülés esetén is?

- Természetesen. S ezt nem a
pártfegyelem mondatja velem. A
Fidesz az elmúlt nyolc évben nem
csak a parlamentben dolgozott, és
próbálta ellensúlyozni a mindenkori
kormányokat, hanem rengeteg
munkával és energiával alakította ki
programját: Magyarország pol-
gárosodását, a széleskörű

demokrácia megteremtését szem
előtt tartva. Amellett, hogy rengeteg
szakértő dolgozott a programon,
nem szakadtunk el a valóságtól, a
Fidesz csoportok, tagságunk az
emberek között él és mozog, ismert
előttünk az ország állapota, a pol
gárok hangulata. Nem a populizmus
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hajt bennünket, hanem az a felis
merés, hogy bizalommal kell fordul
ni egy kormánynak állampolgárai
felé. Felnőttként kell kezelni az
embereket, és nem lehet, nem
szabad a makrogazdasági,
nemzetközi mutatók, megítélés
oltárán feláldozni a többség megél
hetését. Ez nem népszerűség

hajhászás, hanem világosan
kitűzött irányvonal, ami persze nem
a "ló túlsó oldalán landol", mert
nem elszigetelt országként, hanem
az euro-atlanti integráció szerves
tagjaként számol hazánkkal, s nem
csak a Dunántúliai, hanem a keleti
országrészekkel is. A Fidesz pro
gramja nem egyszerű, mert a kiin
duló helyzet is bonyolult, de a
megalapozott közgazdasági
számítások mögött ott van az
ember, az állampolgár is a program
ban. Hogyaválasztások után
milyen helyzetbe kerülünk, még
nem tudjuk, de biztos, hogya kor
mányprogram alkotásánál
elsődleges célunk lesz a nyolc év
alatt kiérlelt, a bizalomra építő

választási program.

- Említette az ország kelet-nyu
gati megosztottságát, s erről

jutott eszembe, településünkön a
Gyoma-Endrőd konfliktus. Erről mi
a véleménye?

- Az, hogy miként a családi kon
fliktust is a családon belül - lehető

leg szép szóval és békésen - lehet
és kell rendezni, ez a konfliktus is a
településen belül kell, hogy
megoldódjon. Kifelé az előny

reményében egységes arculatot kell
mutatni, mert biztos vagyok benne,
hogya nagyobb település, a város,
nagyobb lehetőség a benne élőknek

és vonzóbb a kívülről érkezőknek.

Meg kell találni azokat a hangsú
lyozandó területeket, amelyekkel ki
lehet lépni a nyilvánosság elé. Ilyen

1998. május

például: Endrődön a cipőipar. De
lehet a hátrányból is előnyt ková
csolni, az elöregedőben lévő

lakosság szükségszerű szociális
gondoskodására szervezett hálózat·
munkahelyteremtővé válhat,
vonzhat érdeklődőket, a városon
kívüli ellátásra szorulókat.
Gyomának ott van a működőképes,

ismert termálfürdője, az Európa-hírű

nyomdája, az odakapcsolódó
munkakultúrával. Mindkét részen
lehetőség látszik a turizmusban, s
az sem lehet mellékes, hogy a
vasútvonal mentén fekszik a város.

Az elmúlt beszélgetés alkalmával
beszéltem részletesen a perspektí
va szélesítéséről. Képviselőként is
ezt tűztem ki célul, hogy megmutas
sam a választókörzet települései,
településrészei előtt a lehetőséget.

EI kell fogadni azt is, hogy egymásra
irigykedve, egymás ellen dolgozva
nehezebben lehet haladni, mint
együttműködve. Ez igaz városi
regionális, megyei, országos és
európai szinten is. Persze tudom,
hogy a valódi összefogáshoz 
képletesen szólva - szükséges, hogy
nekem is biztos legyen a megél
hetésem, ne kelljen irigynek lennem
a szomszédomra.

Erről szól a Fidesz programja, és
én is ezért kívánok dolgozni, hogy
aki stabil megélhetést és biztos
jövőt tűzte ki céljául, annak ne kell
jen kiskapukat keresgélve, a
törvénytől rettegve, jövedelmét
eltitkolva élnie. Biztos vagyok
benne, szívesebben fizetnek az
emberek 500 ezer forint adót, mint
iOO ezret, ha azt nem 300 ezer
forintból, hanem mondjuk 2 mil
lióból kell fizetnie. Aki a Fideszt, a
Fidesz jelöltjét választja, az erre a
jövőre szavaz május iO-én.

Köszönöm a beszélgetést.
Császárné Gyuricza Éva
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* HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK *

AKÖZÖSSÉGI HAZ MÁJUSI PROGRAMJABARÁTI TALÁLKOZÓRA KÉSZÜL
AZ ENDRŐDlEK BARÁTI KÖRE

Áprilisi számunk 3. oldalán mar részletesen
közöltük programunkat. Ezúttal ismét megismételjük
meghívásunkat. Ne felejtsék: Május )6. Találkozás
az endrődi ligeti (Rózsahegyi) iskola éttermében, fél
ll-kor.

Fontos tudnivaló. Legkésőbb május 4-ig jelezzék
szándékukat a birkapőrkőlt ebédre. Címek és tele
fonszámok az április szám 3. oldalán találhatók!

Minden itt élő és szülőföldjéről elszálmazott
barátunkat szeretettel várjuk!

Császámé Gyuricza Éva

SZOLFÉZS- VERSENY
MEZŐKOVÁCSHÁZrÍN

Aprilis 22-én Mezökovács
házán. a zeneiskolák szá
mára megyei szolfézs
versenyt rendeztek A Városi
Zene- Művészeti Iskolából
három tanuló vett részI:
Qravecz Mária. Gera
Nika/etta. Gyányi Réka.
Csoportjában Gyányi Réka
elsö helyezést ért el.
Fe/készítö tanára: Holubné
Hunya Anikó.

l-én 10·18 óráig:
2-án 1Bórától:
4-én 17 órótól:

8-án 16 órától:

10-én 6órótól:
13-ón 17 órától:
16-án 17 órától:

26-án 14-18 óróig:

Majális Őregszölöben

Magányosok Klubja vacsorája
Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség gyűlése

Orvos - beteg talólkozó a
Mozgóskorlótozottak
Egyesülete szervezésében
Vólasztós
Cukor betegek Klubja
"Rózsahegyi Napok" gálamüsora,
endródiek találkozója
Műanyag és hóz1artósi cikkek vósára

MKDSZ vezetősége

Meghívó
A MagY:lr l<:ereszténydemokraw Szövetség gyomaendrődi szervezete értesíti

t::lgságát, és hív mindenkit, :lkit érdekel, bogy május 4-én, délután 17 órakor nynt
raggyűlést [art ::lZ Endrődi Közösségi Hdz fölclszinri termében, ahol Domokos
László Fidesz MDF, MKDSZ képviselő jelölt ismel1eti programját.

Vendége lesz Rabár ferenc közgazdász. volt pénzügyminiszter. Kérjük a tagsá
gat és az érdeklődőket, szíves megjelenésre.

M~r ~

}1~rd<:)D i~??

Azt tartják az endrödiek, hogy
endrődi ember mindenütt a világon
megtalálható. SŐt, el egy olyan legen
da is, hogy amikor az amerikai űrhajó

sok először a Holdra léptek, ott már
endrődi kubikosok dolgoztak.

Ezt látszik alátámasztani Giric"

László endrődi származású,
szászhalombattai lakos fényképes
tudósítása. A képen az egyik amerikai
Apolló ürhajóst látjuk. aki épp a
Városunk Gyomaendrőd turisztikai
különszámát viszi a Holdra. Talán
közvetlen turisztikai járat lesz
Endrődre?

MÁRTON GÁBOR

dolgozta volna a 90 percet') A Szövetség is
bőkezű volt: a három kiállítottnak 20 hetet adott
bűntetésül. (Egyetlen vendégjátékos sem sérült
meg')

lY. 12.
A Kerekegyházára induló. alaposan átcso

portositott Barátság idegenben, tartalékosan is
fényesen bizonyított I: l-es eredménnyel. Pedig
Szendrei edző sem lehetett otL öt kiborította a
Törpike' Mégsem sikerült bennünket megfoj
tani, de csalódottá tenni a vezetökkel szemben.
azt igeni (Volt már éppen elég hitvány közöt
tük.)

lY. I8.
Most Kunszentmárton ellen indultunk a

hazai pályán. Igaz 5 kiválóságunk: Halász,
Czifrák. Lipták, Pisont. Varga hiányzott... Csak
azért is, mindent belei

A Barátság csapata: Such. Bócsik.
Karácsony. Sárosi, Molnár, Nagy Márk, Kanál,
Brakszatórisz. Tóth M.. Janis, J Ilyés. (Csere:
Hanyecz, Hegedüs. Mester. Farkas R.)

Az őt játékos hiányát nem tudta kiheverni a
Barátság. Különösen a védelem lett átjáróház. A
lelkes. jól játszó Kunszentmartoll
megérdemelten nyert 4:2 arányban. A mi g61
jainkat a második telídőben Molnár és Bócsik
szerezték.

Szóval. Farkas úri Megölte a Barátságot'
Szaradjon a lelkén l

Az IFI-k döntetlennel végeztek.
A Kondoros elleni mérközést a serdülők 1:0

arányban megnyerték.

Április 4.
Persze, szá
moltunk fiaskó
val. Nem is lehet.
hogy egy újonc
vezesse az
öregeket. (Se a
hadseregben. se
a fociban!) Hogy
is jönne ahhoz
Gyomaendrőd,

hogy Hód
mezővásárhel Yt
megleckéztesse~

Nem is engedte a "tejfölös szájú kisbíró".
Elvakult zsarnok módjára vezetett. Három
kulcsemberünket küldte le a pályáról.
(Rémlátási voltak a jelentéktelen szabálytalan
ságokról~) Valószinű azt gondolta. hogy 8 ellen
könnyebb a gyözelem! Aztán ket újabb játéko
sunkat tették harcképtelenné a maguk mögött
határtalan támogatást érző vendégek.
"Kakaska" észre sem vette. hogy IJ:6 a két
együttes közt a létszámarány' Kiváló társat
kapott a gyulai érdekeltségű ellenőrben.

Végeredményben Gyulának sem rossz. ha a
legveszélyesebb ellenfelét megrokkantják.
Minden szerelésünkért sárga lapot osztott. de
azt "nem vette észre". hogy két súlyos sérültünk
mentöautóra kényszerüll söt azt sem. hogy a
hazai csapat már csak hat emberrel küzd tizen
három ellen. Igaz: Fejétől ...

2:0-ás vereséggel ért véget a 70 perces
csata. (A pénzt azért úgy kérte. mintha végig
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Hunya Alajosné: Galla Erzsébet

MÁRTON GÁBOR

S ha ezt tesszük, rá emlékezünk, mert Ö is ezt tette felső

fokon. Áldott legyen emlékei

N Daloljatok az Úrnak citeréÍval l

Citerávaj és zengőmUZSikával. N

Amikor az óvónőképzőtmás városba helyezték át, Erzsike
tanárnő a 2. sz. Ált. Iskolában folytatta nevelői munkáját.
Hozzálátott megszervezni a "fiók zeneiskolát", mely a
Békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola kebelében működött.

Kiváló munkatársakat gyűjtöttmaga köré, mint megbízott igaz
gató, köztük Pusztainét, aki a zongoratanításban igazán méltó
munkatársa lett. (Mindhárom gyermekünk náluk tanult, s ezút
tal is csak hálás köszönetemet fejezhetem ki a sok szépért és
hasznos jóért, amit Tőle kaptak, s aminek egy életre hasznát
veszik.)

Nyugdijazásáig ebben az iskolában dolgozott.
Párhuzamosan a gimnáziumban tanított éneket, és vezette az
énekkart.

A Gyulán rendezett Bartók Béla ének versenyeken énekkara
kiemelkedőeredménnyel szerepel t.

Népünk nagy ünnepei három évtizeden át nem múlhattak el
a vezényletével éneklő diákok sikeres szereplése nélkül.

Nagyon szerette a gyermekeket, Kodály bölcs, igaz szavait:
"A zene mindenkié", váltotta valóra egész élete folyamán. Sok
sok dicséretet, elismerés, oklevél mellett 1963-ban és 1988-ban is
magas kitüntetésben részesü lt. 1996-ban a településfejlesztés
ben végzett kiváló munkájáért, és közéleti tevékenységéért
GYOI'vlAENDRÖDÉRT EMLÉKPLAKETT-tet kapott az Önkor
mányzattól.

Hitte és vallotta, hogy az ének és a zene segítségével hatni
lehet a jeltem alakitására. 1996-ban volt tanitványaiból kama
rakórust szervezett. A templom szentélye lett az egyházi jellegü
művek pódiuma.

1987-ben a zeneiskola önálló lett. Levált a csabai
anyaiskolától. Ma már az ének, a hangszeres muzsikán túl a
néptánc oktatásnak is helye van az iskolában.

1990-ben ment nyugdíjba.
Sikeres, boldog életének azonban nagy keserüsége lett 9 éves

unokájának gyógyíthatatlan betegségében bekövetkezett halála,
mely fájdalmat halálig hordozta.

Nyugdíjas életében a reforméÍtus istentiszteleteken kántori
teendőket látott el. Nagy szeretettel és tisztelettel végezte új, de
szívének kedves apostoli munkáját. "Aki énekel, kétszeresen
imádkozik."

Most a szabadságharc 150 éves évfordulóján, az isten
tisztelet végén a Himnuszt kellett volna játszani az orgonán, de
varázslatos keze lehanyatlott, és áldásos élete, Isten és haza
iránti munkája ekkor befejeződött,Isten magához vette lelkét

A hatalmas református templomban felravatalozott
csodála tos tehetségű, áldásos életű tanárnőtől nagy tömeg vett
végső búcsút. Sípos tiszteletes úr fennkölt hangú beszédében
búcsúzta tta. Ékes szavakkal ecsetel te életét, m un kásságá t,
emberi értékeit. Kamarakórusa a zsoltéÍr sZélvaival köszönt el
vezetőjétől. Hatvannégyéves fiatalos, fáréldhatatlan, példamu
tató élete befejeződött. Annyi embert csak akkor láttam együtt a
hatalmas templomban, amikor Tőkés László püspök úr tartott
benne istentiszteletet. A végtisztességre összegyűIt ezernyi
ember valóságos virágözönt; koszorúk, csokrok özönét hozta
szeretete, tisztelete, hálája jeiéül.

Távozásával pótolhatatlan veszteség érte a családot, él
pedagógusok közösségét, az egész várost.

Emléke, munkásságának eredményei, szeretettől sugárzó
lelke köztünk marad t. Városunk nagy halottja soka knak pél
daképei Mint Ö tette és tanította:

TímiÍr MiÍfé

új kenyer ize. lcpugő könny sója,
öröm-kacagás. lelki Kába-kő ...
Islen áldjon I Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő l

(Nagyléta 1933.-
Gyomaendrőd1998.)

Tisztviselő család gyermeke.
Kicsi gyermekségétől a
mozgás és az ének terén rend
kívüli tehetségről, veleszü
letett áldásos adottságról tett

................... ··.·.·.···1 bizonyságot. Már elemi iskolás

korában csodálták "tündéri
hangját". A polgári elvégzése
után énektanárának egyet
értésével az országos hírű

Tarhosra (Békéstarhos) az
Országos Állami Ének és Zenei
Szakirányú Líceumba nyert
felvételt. Képességei kifej
lesztésének, tökéletesítésének

jobb intézményt messze földön nem találhatott volna. Kitűnő

oklevél u tán megszerezte ugyanott az ének-szaktanári
képesítést. A megye akkori ének szakfelügyelője, aki a tarhosi
igazgatóval jó barátságban volt, (Dutkon László karnagy, nép
dalgyűjtő és zeneszerző) hívta Gyomára. (Olyan szerencsés
voltam, hogy mint járás i oktatási vezető fogadhattam a szol
gálatra jelentkezőmegnyerőmodorú, ked ves fiatal tanárnőt.) Az
1. sz. ÁltalánCls Iskolában, Gyomán kezdte meg a tanítást. Rövid
idő alatt magára terelte a figyelmet. Pedig akkor olyan éneksza
kos vetélytársak voltak, mint Drumár László, és a mi Kovács
rmrén..~.

. A következő években már az akkor induló Gyomai
Ovónőképzőben tanít Drumár László és Farkasinszki Imre
prímás társaságában, akik az elismerés legmagasabb fokán nyi
latkoztak a fiatal tanárnő szakmai munkájáról.

Kodály Zoltán csodálatos népdal és népzene tanítási mód
szerének hivatott apostola lett. Növendékei rajongásig szerették.
Megnyerő közvetlensége, lendületes fiatalsága, lelkesedése
nagy segítséget adott a kezdő kis óvó néniknek hívatásuk
megszeretéséhez.

Az éneklés szeretetét, az énekkar szervezésének n1Índen
csínját-bínját Tarhosról hozta, ahol az országos hirű Gulyás
György volt mestere, és ahol zenetanárok, zeneszerzők ind ul tak
az elismerés, és a hírnév felé.

1954-ben kötött házasságot Hunya Alajos tanár úrral. Egy
lányuk született, Anikó, aki édesanyja nyomdokaiba lépett.

Szülőföld: Bölcső, majd koporsój
Sarkcsillag a négy égtáj felől!

Anyanyelvcd billyogként jelöli
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,
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május 16. szombat:

MÁJUS HÓNAP ÜNNEPEI
május 2. szombat:
május 4. hétfö:
május 7. csütörtök:
május 12. kedd:

Szent Atanáz püspök és egyháztanító
Szent Flórián vértanú
Boldog Gizella
Szent Néreusz, Achilleusz, Pongrác
vértanúk
Nepomuki Szent János áldozópap,
vértanú

május 18. hétfö: Szent I. János pápa vértanú
május 20. szerda: Sienai Szent Bemardin áldozópap
május 24. VASÁRNAP: URUNK MENNYBEMENETELE
május 26. kedd: Néri Szent Fülöp áldozópap
MÁJUS 31. VASÁRNAP: PÜNKÖSD üNNEPE

MÁJUSI MISEREND

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és este 7-kor, hétköznap reggel fél 8-kor.
Májusban minden este 7-kor májusi litánia.

Hunya
Vasámapokon: délelött l O-kor.
Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 6-kor,

valamint elsöpéntekenként is, este 6-kor. A szombat esti
mise előesti mise, így érvényes vasárnapra.
Május 17-én, vasárnap elsöáldozás.

Gyoma
. Vasárnapokon IO-kor, hétköznap 18 óra.

Szent Gellért Iskola kápolnája: május 3-án, vasárnap 16 órakor
az édesanyákért, és május 23-án, szombaton I S órakor
elsőáldozás.

Öregszőlő Szt. Imre: május 3-án. l S óra

A választások elé...

Mielőtt még va/aki tollat ragadna az zíjságunkban megjelent
választási ajánlások miatt, sietek leszögezni, hogy a plébános az
újságnak csak a Katolikus Krónika oldalát szerkeszti. A többi
cikk keresztény emberek lelkiismeretük szerinti aján/ását
tükrözi-

A hivatalos egyházi álláspont a Magyar Katolikus Püspöki
Kar körlevele, melyet április 19-én, vasárnap minden templom
ban felolvastak. Íme a körlevé/teljes szövege:

választási rendszer ismeretében azonban felelősséggel mondhatjuk a
következőket: ne vesztegessük el szavazatunkat esélytelen jelöltekre. Az
első választási fordulóban próbáűuk megtalálni azt az egyéni képviselőt,

akit leginkább alkalmasnak tartunk, és akinek van esélye abejutásra.
Ugyanígy döntsük el, hogy már az első fordulóban melyik párt listájára
szavazunk. Ha olyan pártot választunk, amelyik nem éri el az öt száza
lékot és nem jut be a parlamentbe, akkor szavazatunkat más pártok kapják
meg. így esetleg olyan pártot juttatunk elönyhöz, amelyik akaratunkkal
ellenkezö nézeteket képvisel. A második fordulóban pedig a legesélye
sebb jelöltet kell támogatni azok közül, akík értékeinket képviselik vagy
elfogadjak.

Paul Clodel:

az oldalt szerkesztette: Iványi László plébános

A Magyar Katolikus Püspöki Kar

Rónai György ford ítása

lmádkozzunk, hogy a választásokban a Szentlélek megvilágosító
kegyelme segítsen mindnyájunkat, és felelős döntésünk valóban hazánk
javát szolgálja.

Dél van. A templom ajtaja nyitva álj.A3ll1~Aek~ ..

\~\>.
":<::/;::\"

:.~;

,. :,,::;é::::j:;[,

Jézus Krisztus anyja, legyen hál~neked!;N"?

Hazánkban választások közelednek. Főpásztori kötelességünk,
hogy híveinket és jóakaratú honfilársainkat a Magyarország jövőjét

meghatározó döntésükben segítsük.
Az elmúlt években többször csalódtunk reményeínkben. Ezén

közülünk sokan visszahúzódtak a közélettől, most pedig óvakodnak
állást foglalni. Ezzel hozzásegítenek másokat, hogy magukhoz ragad
jak a politikai és gazdasági hatalmat.

Ahogy nem lehet közömbös számunkra családunk sorsa, ugyanúgy
egész nemzetünké sem. Hogy az ország felelősségteljes irányítását
kikre bízzuk, csak rajtunk, választópolgárokon múlik.

Tőlünk. a mi szavazatunktól függ, hogy iskoláinkban kik, milyen
szellemben nevelhetik gyermekeinket és unokáinkat, hogy a társadalom
miként gondoskodik a betegekről és az öregekről. hogy mit tesznek
hazánk egyik legégetőbb problémájának. a munkanél küliségnek a
megoldására, és hogy a mindnyájunktól beszedett adót az egész nemzet
boldogulására vagy netán kevesek gazdagodására fordítják.

A IL Vatikáni zsinat figyelmeztet: "... tudja meg tehát minden állam
polgár, hogy a közjó érdekében joga és kötelessége a szavazás szabad
lehetőségével élni" (G S 75.). Aki nem megy el szavazni. nemcsak a
maga sorsát ronDa. de utódai jövőjét is veszélyezteti. EI kell tehát
mennünk a választások mindkét fordulójára, és felelősséggel kell
szavaznunk.

Csak helyes értékrendből születhetnek bölcs döntések. Számunkra
az önző meggazdagodásnál fontosabb a becsületes ember. acsaladban
felnövekvö gyermekek sorsa. a jövendö számára megóvott és gondo
zott szülőföld. az erkölcsös életre nevelő iskola. Csak azokban
bízhatunk, akik maguk is így gondolkodnak. Arra szavazzunk tehát,
aki elszántan védi a teljes életet, biztosítja a többgyermekes csalá
dok megélhetését, segíti a hitre és erkölcsre nevelést, megbecsüli a
magyar kultúra értékeit és programja meg is valósítható.

Mint az egyház vezetöi, tiszteletben tartjuk híveink szabad dön
tését, ezért nem nevezünk meg személyeket és pártokat, A magyar

Kedves Testvérek!
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Május elejétöl ismét megnyitio
kapuit oz érdeklödők szómóra
oz' immár világhirű motor
múzeum Gyomoendrődön. A
múzeum ró! mór hallaltok
olvosóink, sokon látták is, de
úgy gondoljuk, hogy érdemes
közreodni azt az ismertetés I,

ami a Műszaki és
Természefludományi Egyesü
letek Komarája Tudomány és
Technikotörténeti Bizottsága
állal rendeze1t országos anké
ron elhongzott Hídvégi János
elöodósóban.

'Az általam bemutatni kivánt
mogánmúzeumot egy vál·
lalkozó üzemelteti, ám ennek o
gyűjterr:énynek a kiállítása, és
szervezel1sége példós. A régi
iórművek gyűitésének divalio

az 1960-as évektöl kezdődően terjedt el Magyarországon...
Régi jármüvek gyűjtésével ma Mogyarorszógon iávoltöbb, mint 100 magángyűjtő

foglalkozik, gyüjteményeiket sokszor egymás etölt is titkol(ák~ jó néháilY közülük hoz·
zóférhetetlen. Helyreállított járművek bemutatási igénye, múzeum létesitésének gondo·
iota igen kevesekben merül fel. Az ország legnagyobb és egyetlen nyilvcinos motor
kerékpár magángyűjteménye ogyomaendrődi Sóczó Elek tulajdonában lévő gyűjlemény.

Sóczó úr bognár kisiparos, szerszámnyeleket gyárt. Ebböl származó jövedelme legna
gyobb részét motorkerékpár gyűjteményére költi. Acsaládban két fiúgyermek von, oz
idősebb Attila apjával együtt dolgozik, rést. vesz a gyűjtemény gyaropításábon, és a iár·
művek helyreállításóban. Afiatalabb fiú más téma, az elektronika irónt érdeklődik. Nogy
lisztelet illeti Sóczó úr feleségét is, oki szintén aktiv közremüködöje a "múzeum épités
nek".

Sóczó úr 1982-ben kezdte o régi motorkerékpárak gyűitését. 1985·től e
tevékenység rendkívül intenzívvé vólt, amikor felismerte, ogy ezek G régi járművek

póio!natatlan műszaki emlékek. EkkoiÍban fogalmazódott meg benne o múzeum lélre·
hozósának gondolata is. Amúzeum 1990. augusztus 1.-én nyílt meg, a fiai részére építe1t
családi hóz egyik részében, két szinten, mintegy 200 m2-en. 1992-93-ban sikerült oz
alapterülete! ielentösen, mintegy 400 m2-re növelni, egy újobb helyiség honáépilésév
el.

A Gyomaendrődi Motormúzeum vá~a látogatóit
leghűebben mulosso oz eredeti állopolál. A legtöbb dokumentáciát vásárolják, újobban
azonban már az adalátogatá vendégek is visznek magukkal, vagy utálagoson küldenek
értékes onyagokot.

A múzeum május l-től oktáber J-ig látogatható vosórnoponként, délután, de
előzetes bejelentés alapján Sáczó úr szívesen végig kalouzolja oz odalátogatókat hétköz
napokon is. Amagyar lólogalók mellett jelentős számú külföldi vendég is megtekinti a
kióllítást. Érkezfek már Ausztriából, Franciaországból, Kanadóból, Lengyelorszógból,
Némelországból, Svédországból, de voltak már látogolók oz USA·ból is. Amúzeum hirét
ezek o külföldiek elviszik a világba, és évről évre több a küllöldi látogató is. Amúzeum
ill. Só<zá úr tervei között természetesen a további gyűjtés, és helyreállitás is szerepel az
első helyen, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek moximólis kihasználósóval.
Szerencsére mór vannak támogatók, mert a gyüjtemény máro olyan óriási, hogy
önerőből való fenntartósa már lehetetlen lenne. Sóczó úr, omúzeumalapíló bognármester
50 év körüli, rendkívül aktív, bár néha mór úgy érzi, hogy fáradt, pihenésre egyelőre

nem gondal. Életét teljes egészében kitölti munkája, és o múzeummal kapcsolotos
tevékenysége.

ASóczó csolód gyűjteménye és múzeuma nemcsak Magyorországon, de Európábon
is kiemelkedő mogángyüjteménynek mond ható. Mind akiállitott jármüvek darab·
számában, mind o tipusok sokféleségében és a helyreállitás igényesség ében felveszik o
versenyt bármelyik külföldi múzeum mal. Küliinösen értékelendő, hogy SÓGÓ úr szinte
teljes egészében saját erőforrásoira támaszkodva hozta létre ezl az egyedülálló
gyűjteményt.

Mindenkinek, aki Gyomaendrődön, vagy környékén jár, ajónlani tudom e muzeum
megiekintését, mert egyedülálló gyüjteménytláthol, ugyanakkor személyesenis megis
merkedhel e gyüjtemény tiszteletet érdemlő lUlajdonosával."

Eddig oz előadás, amely l994·ben, tehát 4 éve hangzott el. Az azóta eltelt idő

gyüjteménnyel kopcsolotos történéseiről kérdeztem Sáczó [Ieket.

- Hát elöször is 4 évvel idősebbek lettünk - mandatto - és ezalatt oz idő olall is
soko" dolgoztunk amúzeum gyoropításán. Elsőként emlílem az 1996 aug. 20.-i ünnepé·
lyes bemutatónkot, omikor tiibb mint BOO'an iiinek el meghivósunkro. Ekkor működés

közben be tudtuk mutatni az 1885-ös Daimler típusú favázas motorkerékpár hű máso·
lotál, amelyből az egész világon összesen 5 db von, Stuttgorlbon, Párizsban, Sidnyben,
New-Yorkban, és itt oszülőföldemen, Gyomaendrődön! Meglisztelte ünnepségünkel
Németországból Heinz Oppenlonder úr, oki nagyhírű jármüspeciolista.

Ma már a felújított gyüjleményünk 150 darobból óli, ami B7 motor mórkát jelent~

enellell múzeum unk Q maga nemében egyedülálló. Amotormuzeum mellett még az
idén terveztem megnyitni ocsoládi házam udvarón a Bognár - Kovács múzeumol. Anyagi
okokból ez o következő évre tolódik. Láthatá lesz itt 9 féle lovas kocsi, amely reprezen
tállO a bognár és kovács szakma lényegél. lovos· tűzoltákocsi, hintó, gyászko(si, o 2
híres endrődi kocsi, a "tulipán os, és o zöld deszkás kocsi", német katonai tórszekér, amit

AmúzeumnaK is alkalmas épület felépítésének, o járművek megvósárlásánok és o hóború után o Körös folyóból húztak ki, és egy] Olonnás sörszállítá lovas kocsi, amit
ilelyreállításánok költségeit Sóczó úr sokáig önmaga viselte. J993-tól több támogolája is legalább 4-5 lónak kellett húzni.

'van a múzeumnak. Nem szívesen. beszélek rólo, de el.keILmondanom,bogyonyogilog sajnos megcsap,
Amúzeumbon jelenreg 110 db. ~~lyr~~lIítottniotork,~rék~qr tS~;9Ió és. ol~ol~9csis):i paQto~_ o tQmpgalá?ok,jojnos ilyenidök~t ~Iünk,bízonyos dolg,~kra, löb~ek közör. a

!'Iáthatá, melyb?l.19 ~bmagyor gy~~frtijny~~~'~hés,~~iYó/~eré~p·?r-ó\~g~h~t170ii kultlÍróro; keves:ebb{lénz' jut. Még.nem tudom,hogy hogyanpQ~lTfilLjjnko(mónyzoti
i!db-ból óli, és, 0].í.nt~9!8p:f.éle~árteáf.~~~J&PW%~~Ifr~i~.91.2os~b.~<,I~[~~5V7~Jrl~~(~~,~9Y:1 támogatás ~iesií-réSzél,~o'~ Endröd é,~.vidé~ Jakar.ék~övetke.~et~or Ol~ fi~k:korábbi
1

1922-ben keszuftJ:eY-RiIilro.n, GJe$l{}~!ob~ ~9'll'!t~~;~s.~I4'alkocs,s Onyepr. ~1egtobbl! támcgatásQlt, onnokdlen~e; bogy nol' Istennek, ul'tamogololals Von o muzeumnak,
11~~9VáSáro.l! iá~~, h.~t~iá;~~A%j!Ja~~~:;~~íJ:WJlolt~.\el~.~t%~';'t.s,to~r~lást;1 helybe.n Némelh Dezső vállalkozó;. Dinyo :I.mre: va,iker.es~.edé~, .. il BaláZs.•Lömbériö
ligenyel. Alorml/vek he~r~~.q~Jr?~S~~!ur~~?~.!J~J\OY{\.\ly~~:~II}W!P~R~ ~~B~~lk~t,11 (entruin;·g 'Jidé~öl 'aiAralliOílgory Kf1:.lgY-biztos, ~ogy semn:lIképpe~: n~m 1lkorom

'Il~~~:z~~~~~. ~.~~~;;·~;~l=5~~~.::~j~tfr:.~;:;~:!~:~;;~;'~ii :~,i~!;~~I~~t:kl~~%~i~~m:61!:'m;ólf3;i!;r':ilí:Z~!;;~~~~;í;:i::y~;~;~
Ihelyreolllt05Jdí)jge(l~S1fl{lllls,1i~~JItlJ::sJlr:oIIAk~:)!:", ~:v '0;:1 Illo., 1.3" 9.! (;'" o j az 5 ~uropol~rsza~an megleleno.. Mo!orr~d ...(Iassl(. nef!1et szoklap.~enyk~peRkel

'j' . 1.( Azonnol he~~1I1.hol.:~)~rmüv!~,~. m:lt~ta; ~~~~~erz!s~or ..~iS.Z~~!lo.g lo!i ill~~~li~.I.dé~~flite(~qiékóztató.~li~ i~.~_~r~e~t~k~~~múi:ul]l ~".y~g1t;~~ó ~GYo·~li,~~~6.dre
ollapotuak. )',9nJ~,:I:1I3J·~-n nJ'-j:fJ, b:~,.: J 'J:' <:,. ~ '5u. ·.:11.1 :1 vezeto_. útvonalat...Olvoshottók_ ezt a clkke~ az eroeldWök, Nemetorszagonklvul

I 2./ k5~Ptá.'[(fIÍ: $et~elíl~·ló~f'irméIY~.~ r~ss.~~l~I~~I~~~; ~~~~o~~abbli 01~~z.ór;zÓgb~n:·5vóictan, Holló~dláb~~IIJA~~!fióbon, ~. ~~d?rs~Ógb:a9;" Min~~nképpeo
IlalkotrészbesIer~.é.st igényelne~t,eze~1 h~~~a!!l~sli;~~:;''é>i. ~: '.~ ~'.~'~ ...: 1·~.~·,c:· II o S1~.Iölö)deme.Il.9~Q.ro~_ ez~ ~ ~úzeu~gt'l1!ijko~I~.tnl:. l~én.mQ_~ustól. okt9b~rig. vo~yo~
. 3./ HOSSZUlovon helyreofltthatoÓ1Win'élyeK ro~níllapotuak, nagyon ~lClIlyd5ak,,! kép~s.1l ielelll~gi.onyagl ~ouosoJ<kal nYI~Q.1artl!n1. Oszlnlén remelem, hogy ~Ikeful uI abb
Ihelyr~~lIításukhoz fődarQb beszerzése is szukséges. A jórművek helyreállítási költ-ll szgonzorokAt talélni ~Qgy aj6vát.vad és oZ.o.zt.k6vel~se k~tüliön.v.e~zélybll]hiszel1.oz.
i'ISégélriéUsökR1m~e'€1 ~klben nem torekszenek oz üzemképessé tételükre, akiállltott!! éleiünk egy 't!arabkÓjc ez o miÍzeu~, pmi eddig is.o kiJZlót ~:rolgálto; ne~. veszhe1
I motarkerékpárok ió része működőképes. A helyreállításhoz és a beozonosításh~1 kórba!~ I -" .'. i' " - : _ " :. ,:. .':~ ~ '" "

LtgY~fe~~~t p,lj~1e~~~nl ,az.J~s,s!~H_lé~~@JOIíumeiitQéiiít, 1lO9Y a ~rmü-alenetO >- . - _' ..._'. " '.':'., ._' ,Császórné Gyvnaa Éva
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Kép és történelem Illéssy Péter képein
Új kiállítás nyílt a Városi Képtárban

.;~.

Köszönet mindenkinek, aki adni képes és adni is akar.
Nélkülük a mai világban nem létezne a müvészet és akultura.

BULA TERÉZ
CYl'íjlell7ényke:::elö

konzervatív, de életével. felfogásával
mindig egyező stílusárai, amely foly
tatta az egykori mester. Rudnay Gyula
historizáló, a nelllzeti festészet
megteremtését szo IgáJó törek véseit.
Ezt a szellemi hagyatékot nem volt
hajlandó megtagadni az ötvenes évek
ben sem, s emiatt viszonylag korán.
196:2-ben, alig hatvan évesen
bekövetkezett halá láig mellőzötten,

egzisztenciális nehézségekkel
küszködve élt és dolgozott.

.':}> A megnyitó előadás bevezetéseként.'. ,</~
majd zárásaként az Illessy család kis
kamarazenekara reneszánsz és egy
házi dallamokkal eme Ite a rendezvény

..>\... t . fényét. A közrem (,ködők megérdem-
Iik, hogy név szerint is megem Iítslik
őket: a legnagyobb fiú, a 15 éves Pétet'
fagotton, a 13 éves Orsolya fuvolán, a
II éves Pali furulyán játszott, az anya,
Mariann és 9 éves Misi énekelt, az
apa, István pedig gitározott, énekelt, s
mint a jó karmester', irányította a kis
együttest. A közönség soraiból az

idősebbek meg is jegyezték: Ezeket a gyerekeker. ezt a családot
elnézve nem kell félteni a magyarjövendőt.

A jó hangulatú megnyitó után a Illüvészbarátok kicsi. de
lel kes csapata még sokáig egyL'1tt maradt a Képtár termeiben,
gyönyörködni a képekben, beszélgetni, ismerkedni egymással.

A mostani kiállítás. s valószíniileg a későbbiek sem jöhetnek
létre - ismerve a Képtát sanyarú anyagi helyzetét - a müvészbará
tok, a polgárok és vállalkozók támogatása, összefogása nélkül.
Ezért szeretnék köszönetet mondan i mindazoknak, akik pénzbel i
adományaikkal tamogamik a Képtár fennmaradását, valamint dr.
Szerbné Incike néninek és cl Tímár vendéglőnek a finom pogác
sákért és a rendezők ebédeltetéséért, il Polgári Vedelemnek il

szállásért, a Siket' GM [<'-nak pedig a rágcsáini való ropién.

A Képtár új Illéssy kiállítását
április 3-án nyitotta meg Banner
Zoltán müvészettörténész. aki szinte
már családtagnak szám ít a gyüjtemény
baráti körében. A rendezés IIIéssy
Zoltán munkája, a zenei aláfestésröl a
müvész unokaöccse, Illéssy István és
családja gondoskodott.

Megnyitójában Banner Zoltán a
tőle megszokott színvonalas előadás

ban a címből kiindulva elemezte a Nép
és TÖI·ténelem összefuggéseit. A népet
alkotó egyszerü, szürke, hétköznapi
emberek - mi mindannyian és a haj
danvolt ösök - az élet, az emberi nem
folytonosságát biztosító, önmagát
gyennekeiben az egyszerű repro
dukáláson túl magasabb szinten
újjáteremtő ténykedése nélkül nem
létezne történelem. Pedig a századok
kevés jót hoztak a népnek, hiszen az
írott történelem, vesztes vagy nyelies
háborúk és forradalmak története, ahol
a nép gyermeke bármelyik oldalon állt
is, csak vesztes lehet, rosszabb esetben
áldozat Mégis, miél1 vállalja a NÉP újra és újra az áldozatot,
mitől válik, s mikortól NEMZETTÉ? Erről szólnak Illéssy Péter
képei, a Dózsa sorozat, a Mementó 1914. és az Utcai harc 1956.,
s mind a többi, amelyeknek uralkodó színe a fekete, mint ahogy
fekete volr nemzetünk tÖl1énelme is,

A müvész és nemzedéktársai nép- és történelemlarását a tri
anoni sokk, a második Mohács tragédiája mélyen meghatározta.
Ezért kapcsolódott Illéssy Péter a KALOT vidékfejlesztő. a
parasztifjúságot felkaroló népiskolai mozgalmához, a nemzet
felemelkedését remélve. Vallásos művészetét és a KALOT-ban
kifejtett müvelődésszervező és oktató tevékenységét a kis
összekötő folyosón mutatjuk be.

A belső teremben a nép életéből vett jelenetek és népi alakokat
ábrázoló alkotásokat láthatunk. Különösen a Kalotaszeg és
Matyóföld müvészete hatolt jlléssyre. Többnéprajzi kutatótábor
ban is részt vett. élményeit hol romantikus, hol ernogl'áfiai hite
lességü tempera és akvarell festményeken, krétarajzokon
rögzítette.

Sannei' Zoltán beszélt a művész talán már a maga korában is

Min6ségi n6i cip6k nagy választékban,
kevez5 áron

Az ablak
teszi
a házat~'f

MŰANYAGAJTÓK, ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 81 II

81/1 .Tel/Fax: 66/386-328

Fő út 45.5502 Gyomaendrőd,

06/66 386-578
06/30436-781

adiz I

Telephely:
Telefon:
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Öt vacer készül az Országház felé!
Túl a háromnegyed évszázadon,

nyugdíjas-renden, betegen, a néhai
körösparti jószülők távolbaszakadt
gyermekének mindenről a szülő

haza jut eszébe, még a hírközlési
eszközök -Tv, sajtó, rádió - esetleges
megnyilvánulásairól is. A nagypoli
tikától, a kultúrán, sporton, még a
hirdetéseken át is, egészen a meteo
rológiáig. S az otthon nevének felvil
lanása, tartalmának megfelelően az
öröm, vagy a gond mosolyába, ránc
szaporodásába önkénteskedik, sőt

olykor önmagunkhoz intézett
szavakba is: Lehetne már egy jó
kiadós eső! Az ördög vitte volna a
batyujában azt a gyümölcs-gyilkos
fagyot! No, hála Istennek nincs hír
balesetről, Kuncze-reklám bűn

ügyekről sem!
A morcos húsvétot követően, a

megvastagodott Magyar Nemzet tar
talmas példányát lapozva, a
Barankovics Istvánról méltó megem
lékezés után, az Egyéni
Képviselőjelöltek listája oldalain
pásztázva büszkén állapodott meg öt
endrődi csengésű néven a tekin
tetem, akik négy párt színeiben
készülnek a Gótikus Ház oroszlános
bejárata fejé: Esztergom színeiben
Latorcai János, Fehérváréban
Gyuricza Béla, Mezőtúréban

Gubucz Máté, Szarvaséban Tímár
Vendel, és Szeghaloméban Tímár
Károly László. S ez esetben pártál
lás, nagy világnézet sem fészkelődik

mélyen (Bár volt, van és lesz közéleti
állásfoglalásom, amíg élek, s meg is
vallom a szavazócédulán!), s nevük
jelvényt sem kápráztat a szemem
elé. Inkább a szülőföld azon földrajzi
szegletét, ahová az emlékezetem vil
lantja őket. Latorcait a Zöldfa utcába,
Gyuricza Bélát a kertészi Bacsalapos
mellé, Gubucz Mátét a túri állomás
ra, ahová mindig lekiabáltam a
vasúti tiszt édesapjának, az atyafi
Tímár VendeIt a tanya-szomszédsá
gunkba és a Sugár-utcába, míg
Tímár Károly (a Kántor Lajos bácsi
onokája) szeghalmi diákságomra
emlékeztet, ahol Tildy-közeli volt az
édesapja, különben a szintén vacer
Szabó Frigyes plébános úr felesbér
lője.

Így tündérlik emlékezetemben
múlttá a jelen, s tágul, reméljük
ígéretes jövendővé a közeli napok
ban. Segítse meg mindnyájukat a
Jóisten, s népszolgálatukkal gyara
pítsák a szülőhaza jóhírnevét,
méltón az útrabocsájtó körözsparti
közösséghez!

TÍMÁR MÁTÉ

AKERTBARÁT KÖR ÜZENI...

A kertészek és a gazdálkodó emberek ebben az időben

nagyon örülnek a természet ajándékainak: az esőnek, a nap
sülésnek. Tanúi lehetnek aminden évben megújuló csodának a
természet. a növények életében. Nem lelejthetjük el azonban,
hogya mi közreműködésünk is fontos Most már a kapálás
lolyamatosan kell végeznünk. A kultúrnövényeknél nagyon
lontos. hogy gyommentes és laza legyen a talaj. Ha
elhanyagoljuk akapálást csak amagunk életét nehezítjük, mert
agyomos talaj dupla munkát ad, amellett. hogya gyom még a
tápanyagot is elveszi akultúrától.

A kapálás mellett ligyeljünk a kártevőkrel A veteményben
és a gyümölcsösben ilyenkor ülik lel a tejüket a gomba
betegségek és a rovarkártevők. Ellenük folyamatosan kel
Ivédekezni, mert ha felületes munkát végzünk, a termésünk
tönkre megy. A kertészkedő ember ne szégyellje elővenni a jó
szakkönyveket. de hallgassuk ligyelemmel a falurádióban
elhangzó sok hasznos tanácsot.

A Kertbarát Kör Jelenfősége éppen abban van, hogy biza
lommal fordulhatunk segítségért egymáshoz. ha gondunk van.
Szeretjük aközösségi élelel is, erről tanúskodik a. lebruár 23
án rendezett borkóstoló batyus bál lal egybekötölt mulatságunk
Március 25-én pedig városi bor és kolbász versenyt ren
deztünk, amiről arádióban és az újságokban is hírl adlak.

De a leglontosabb, hogya Kertbarál Kör lagjait arról
ismerjék meg, hogy szép, jó. és eredményes akertészkedésük.

Valuska Lajos
AKör elnöke

RIDEGNÉ Dr. TÖRÖK ANNA

---
Az egészségü- O RV O S I tervezhető, és ez egy:.ll':.ínt kedvező :l
gyi eILít:.ísb:ln beteg és J fogOl'vOS sz:.ímr:l is.

évtizedekig J T A N Á C S O K A fogJk és J sój egészsége jelen-
betegségek tős hJr:.íssJI V:ln:lZ egész szelvezet
gyógyítjs:.ín a fogászati szűrésról egészségére. Sz:.ímtJIJn (izLderi, bőr,

volt :l hJng- '------ -1 szem, belgyógyjsz:lti srb') betegség
súly. VJló részvételre. A szűrés ingyenes. Ez h:.ínerében. sok esetben egy-egy
A megelőzés év végéig mindenkinek fel kell keres- ell1:lnYJgott fog ~íll.

h:.íttérbe sz0- nie fogorvos:.ít, :lZ erről Io.pott ignoló SJjnos, J mJgY:lr bkoss:.íg egészsé
rult. Az utóbbi bpor meg kell őrizni.1999 jJnu:.ír 1-től gi :.ílbpot:.ít I1U elrettentő pélcbként
évek felméré- :lki ilyennel nem renclelkezik, :lnYJgi- emlegetik. Sok év kell3l1hoz, míg ez
sei bjzonyítot- bg büntethető. a kedvezőtlen tenclenci3 megfordul. A
t:.ík, hogy Az utóbbi 15 évben megh:.írom- fog:.ísZ3ti szűrővizsg:.íbrok egy lépésr
n:lgys:.ígrend- szorozóclott :l sz:.íjüregi cbg:J.nJtos jelentenek:l kedvező jr:.ínyb:l.
clel olcsóbb, megbetegedések sz:.ím:l. A sz:íjb:l te- Kérem I;>etegeimet, de minden

lu megelőzzük :l b:ljt, betegséget; ign kintő fogolvos nemcsJk :l fogszuv:l- gyomaendrődi és környékbeli
ez :l fog:.ísz3ti el)jt:.ís területén is. socl:.ísr Ijtj:l, hJnem felfedezi J. külön- lakost, hogy tegyen eleget

A megelőzés h:ltékony móclszere:l böző sz:í.jüregi betegségekre ut31ó szűrővizsgiliti kötelezettségének,
szűrés. jeleket is. Idóoen észrevehető és ne csak a törvény erejénél fogva,

A 48/1997. (XII. 17.) NM renclelet- olvosolh:ltó J. bJj. A fog és szjj- hanem jól felfogott önös
tel :l cél :lZ volt, hogy lu m:.ísképpen betegségek szerencsére zömmel nem érdekébó1. is!
nem megy, :lnYJ.gi eszközökkel szorít- igényelnek sürgősségi be:lv:ltkoz1st, a
s:.ík r:.í J bkoss:.ígot :l szűrővizsg:.íbton kezelés mind idóoen, mind ::myagibg

.',',:.

···;/11't'w{4'1(t;~~>'1~?::lf

;ff
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Családtörténeti hagyományok Gyomáról II.
"ígve hatták a m(csest...", vagyis szöktek. Milyen beszédes

ez a képletes mondat. Megtudhatjuk belőle, hogy éjszakél, haj
nalban indultak útnak, s hogy ne vegyék észre a szökést, égve
hagyták a mécsest, mintha otthon lennének. Az ilyen bejelen
tés nélküli távozók aztán legtöbb esetben a nevüket is megvál
toztatták, hogy az őket kerestető földesúr nehezebben akadjon
rájuk. Hiába (rt a vármegye a vármegyének hosszú listában a
keresett jobbágy-családfők neveit, sokszor pontosan meg
jelölve azt a falut is, ahová megtelepedtek az odébb állók
(Hiába no' akkor is voltak "fülbesúgók"!), bizony vissza(rták,
hogy itt ugyan olyanok nincsenek. Kellett a szorgos kéz a
földesuraknak, sok volt a műveletlen terület. Érdekes az
anyakönyvekben elö-előbukkannak megkülönböztető "ragad
ványnévként"az eltagadott családnevek is.

A gyomai Református Egyház I. kötet Presbitériumi Ülések
Jegyzőkönyvében 1848. május 2-iki dátummal ilyen bejegy
zést olvashatunk: "Újólag megülték ezen lakhelyet az 1717
dik év Szent Mihály napja (szeptember 29) előtt két héttel
Kisérről Oászkisérről van szó, ahonnan a katolikus földesúr
üldözött elreformátusokat) jövén Nagy István, utódai a Csath
Nagyok, Balogh István, Makcsali István, ki Czeglédre szárma
zott és maradéki most is ott vagynak, és Bíró János." A Csath
Nagyoktól később a Nagy vezeték név elmaradt és a Csath
maradt. Makcsaliak maradtak Gyomán a fent említett
Ceglédre távozó családfön kívül is. A Bíró János-féle család és
utódaik igen módos gazdák voltak egészen a XX.század
közepéig. Igen figyelemre méltóan, jellemző fordulatokat
megjegyezve adta elő családja Gyomára származását egy
másik Bíró iamlilia idős tagja, 1972-ben, nevezetesen Bíró
Dániel, aki hajdan a református templomban "énekkirakó" volt
és "tenoros" előénekesként is jeleskedett. liA családom
Debrecenbül jött Gyomára. A Domokosok, Bírók. Úgy kerül
tek, hogy sokan vótak és szegínyek vótak, és hítták erre az
embereket. Az uraság. Meg úgy vót: ki merre látott, úgy ment.
A hétszázas esztendőkbe vót ez. Egy hazaspár jött Gyomára.
A nyomda mellett lakott Bíró Dávid bácsi (tehát a mai Kner
nyomda mellett volt a háza), az került először Gyomára. Hát
akkor még nem volt meg a nyomda. Domokos Lajos ídes
apámnak kedves komája vót. ídesanyám Nagy Karolina vót.
Úgy került Gyomára, hogy az apja kovács mester vÓt. Azok
elvándoroltak Szilágysomlyóra, ott folytatta a kovácsmester
siget. A nagyanyám ott született 1839-be. Fírhez ment egy
Nagy Károly nevLí szabómesterhe'. Elébb uraság tisztje vót,

MINDENT EGY HELYEN
:;:P'! PIKTOR BOLTBAN Io=z';<-" •

."" ygendr&!, Fő út 204.

. .Jj~n: 66-386-611.)
~~.., -

Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.

maj' elcsapta az uraság, Bagosi. Ennek utánna megnősült,

elvette nagyanyámat. Kapott össze-vissza hét és félezer forin
tot, akkori p(zbe! Ennek osztán a nyakára hágott, elszabta,
mint szabómester. Akkor nagyanyám hazajött az (desanyjával
Gyomára Muronyi Erzsébettel. Itt Gyomán otsztán, mint öz
vegyasszon' fírhez ment Szilágyi Józsefhe' . Maradt Nagy
Károlynak egy üres háztelke. A fundamentum vót meg, meg a
kűfal. Ezt eladták, ott örököltek 6.000 koronát. Ez közel vót a
templomh6'. Az első háború után a nagyapám tönkrement.
Mondtam ídesapámnak, hogy vegyünk belőle valamit, akkor
tudtam egy tehenet venni. De pótolni kelletett. A Narancsot,
mert hogy így hítták a tehenet. ídesanyámnak vót egy
nőtestvére. Ezt meghát tönkretette az apja és megverte rá az
ablakot és hát ídesanyám jánytestvíre nehízsíges lett.
Tizenkilenc éves korában meghótt. Na osztán ídesanyám
fírhement ídesapámhó'. Eljött ídesanyám, meg a két jány
Gyomára. ídesapám Dániel vót, nagyapám János. Ennek az
apját nem tudom biztosan, hogy hítták. ídesapám kössígi
kézbesítő vót.

Az lett 916-ba."
A Mírhóháti vagy másképpen Vermesháti Kovácsok egyik

jeles tagjától azt hallottam, hogy őseik a Gyoma melletti
elpusztult Ege faluból származnak. Feltételezhetjük, hogy
innen Egéből több más család is behúzódott Gyomára, Egét
ugyanis az uradalom nem engedte meglllni éppen azért, hogy
a gyomai határ területe ezzel is növekedjen és csábítóbb
legyen az idetelepedni szándékozóknak.

Erdei Mihály, aki 1872-ben született, úgy tudta; "... családi
hagyomány szerint elődei erdélyi grófok voltak." Az 1886-ban
született Cs(eh). Nagy Dániel is úgy tudta családi beszél
getések után "... ősi nemesi család sarja." V(atai). Kovács Endre
l878-ban született, elmondta, hogy családi hagyományból
tudja: "...elődei még a török dúlás előtt a község terliletén lak
tak. 1817-ben, amikor a reL templom tornyát a nagy vihar
után (1816) újra építették, a Kovács családból egyszerre hét
iiút kereszteltek elsőként a templomban." (Óhl boldog időki)

Folytathatnám a sort ha még több biztosat tuclnék és itt
kérem meg olvasóimat, a még élő, Gyomán lakó utódokat
arra, hogyha tudnak az itt előadottakon kívül is
családtörténeteket, röviden írják le, kuldjék el a szerkesztőség

eimére vagy csak értesítsenek róla, ugyanott. Azokkal is
bővülne adaltárunk s ismeretünk, szülőhelyünk régmúlt járól.

CS. SZABÓ ISTVÁN

'~éretes fábbefi hészítést
:l1érsékeft fe/árraf tláifafunk. /I

35-tőf 42-es méretitj.
SEC/RO MODELL BT.

Fő út 57. (C/oft Napke fe ti tJendétjfő heflJén)
Te~efon: 06-66·386-800
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A gyakorlati életre nevelés alsó fokon
I I. r é s z. A "vasárnapi iskolák"-tól a gazdasági népiskolákig

Garancia! Minőség!

Kedvező ár!

Geit~1,i eip8
GYOMAENDRŐD,Fő út 140/2

Tel.: 06-66-283-359

elemi osztályokat végzett, vagy kevés osztályt járt tanulók jártale
Ezért a tanulók gazdasági ismeretek mellett közismereti tárgyakat
és vallást is tanultak. A település keleti részén tovább bővítették a
meglévő épületeket (a Holt-Körös által körülhatárolt terület egy
részén), majd az iskola 1929-ben önálló gazdasági népiskolává
fejlődött. Ez annak volt köszönhető, hogy már magasabb szinten
folyt az oktatás, részben átvették a polgári iskolák tananyagának
egy részét. (ltt jegyzem meg, hogy 1946-ban az általános iskolák
megalakulásával ez a gazdasági iskolalípus megszűnt. Pajor Gyula
sokat tett az iskola fejleszléséért, a gazdasági ismeretek
elsajátithatóságáért. Az iskolában [elnött fiatalok l'észére ezüst
kalászos tanfolyamokat szervezett.)

A békéscsabai gazdasági népiskola 1898-ban nyílt meg.
Gyakorló területe 7 kat. hold és 811 négyszögöl volt. A békési
iskolát 1902-ben szervezte meg a község 19 kat. holddal és S82
négyszögölleI. Ez később, jóval a második világháborLi után szak
munkásképző iskolává alakL:lt. Meziíberényben 1902-bcn létesült
gazdasági iskola. Gyakorló területének nagysága néhányszor válto
zott. A szeghalmi iskolát a község 1900-ban szervezte meg.
Gyakorló terüiete 2S kat. hold 58 n. öl volt.l929-ben nyílt meg a
köröstarcsai iskola 20 kat. hold gyakorló terüleltel.

Az 1930-as évek elején mintegy 2-3 alacsonyabb fokozatú gaz
dasági népiskola volt a megyében. Ezek közül azonban kevés olyan
volt, amelyiknek megfelelö helyen bekerített és a szükséges
eszközökkel ellátott gyakorló tel'ülete lett volna.

Endrődön is ilyen típusü gazdasági iskola szerveződött.

Gyakorló területük a Jigettől délre eső gyümölcsösben volt Hunya
Lajos tanító vezetésével.

Meg kell még említenem a polgári iskolát, ahol szintén volt gaz
dasági oktatás és gyakorló mun ka is. Endrődön a Magyal' Királyi
Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 74.008/1924.Tv. rendeleté
vel engedélyezte a katolikus fiú polgári iskola megszervezését és
megnyitását, amely 1924/25-ös lanévtiíl kezdte meg muködését. Az
iskol3 feladata az volt, hogy egyéb ismeretek mellelt, a tanulókat
gyakorlati irányú általános müveltséghez juttassa. Tehát, hogya
gyakorlati életre neveljen, ugyanakkor alapismereteket is nyújtson
az esetleg továbbtanulás esetén a különböző szakirányú
középiskolákba.

Koczkas Sánci or igazgató az iskola megnyilásáo az alábbiakkal
fejezte be beszédét: "Endrőd lakossaga szeresse, támogassa
iskolánkat, hogy a nagy világégés és gazdasági leromlás után fel
fegyverezhessük a clerék magyar alföldi népünket a tuclás, a gyakor
lati élet fegyvereiveL" r---------;------.,--------,
Az intézmény a TOTÁL VEGYESÁRUK
harmincas évek ele- ÜZLETHÁZA
jén Szent imre [<om. ÁRUAJÁNLATA:
Katolikus koeduká- (Endrődi u. l. Háztartási Bolt)
ció~ Polgári fiú- és Tel: 386-637, vagy 06-20-254-663
Leányiskola lett.

Az 1800-as évek első felében a reformkori polgárosodási
törekvésektől áthatott bírálatok marasztalják el oktatási rendsz
erünk maradiságát, korszerűtlenségét, az elavult tananyagokat. A
kertészeten belül gyümölcs és zöldségtermesztésre, szaporítási
módokra, (oltás, szemzés, párosítás, kártevők elleni védekezés)
elemi gazdaságtanra nem oktattak.

Az 1850-es évek elején a gyakorlati életre nevelés lehelÖségét
akarták megteremteni az úgynevezett "vasárnapi iskolák"-kal.
Abból a célból hozták létre ezeket az oktatási formákat, hogya
falusi iskolákban "ismerje meg a gyermek a fejlettebb, korszerűbb

zöldművelést és a kertészet alapelemeit", majd később [elnőtt

emberként "ismeretei segítségével könnyítse, biztosíthassa megél
hetését."

Gazsó Gyula, Gönczi Pál, (gyomai és vésztői inspektorok)
voltak szószólói a gazdaságtan tanításának 1853-ban a birodalmi
minisztérium rendeletet adott ki, és utasította a közigazgatási
hatóságokat, hogy a földesúri és jobbágyfölc!ek elkülönítése révén
1-2 holdnyi területet l1asítsanak ki a birtoktestekböl faiskola létre
hozására. Ezt a vasárnapi iskolák keretében, gyakorlati foglalkozás
formájában a gyermekek gondoznák. Sajnos sok helyen, elsősorban
kis településeken figyelembe sem vették ezt az intézkedést. Az SOO
léleknél nagyobb számú helységekben ugyan l<ijelölték a faiskola
helyét, de az oktatás irányítóinak helytelen felfogása miatt néhol a
lakosság ellenkezése folytán működésük nem váltotta be, nem
válthatta be a hozzáfűzött reményel<et. A szakszerűtlen kezelés
miatt, azok fenntartása csak gondként nehezedett a községei
iskolák vezetőire. Így a szép elgondolás nem vált valósággá. ~

Az 1868. évi XXXVIII. Törvénycikk, majd az 1877. és 1882-ben
kiadott népiskolai tanterv és iskolaszervezet már a "gyakorlati
oktatást, a munkára nevelést" helyezi előtérbe.

A népiskolák alsóbb osztályaiban (I-IV) a mezőgazdasági alapis
mereteket, alapelemeket oktatták, a felsőbb népiskolákban (V-VlII)
a mezőgazdasági alapelemek elméleti ismereteinek elmélyítése
mellett a gyakorlati foglalkozás is előírás. Ezt szaktanároknak kel
lett oktatniuIc

Új iskolatípusként jelenik meg az ismétlő iskola. mintegy a
vasárnapi iskolák folytatása képpen. Heti két alkalommal 2-3 órában
mezőgazdasági alapismeretekkel foglalkoznak, és gyakorlati
munkát is végeznek. A népiskola V-VI. osztályos tanulói hetenként
kétszer, szerdán és szombaton közösen végzik a gyakorlati munkát
az ismétlősÖJ<kel.

Ebből fejlődött ki később az 1890-es években a gazdasági
Ismétlő iskola, majd a gazdasagI nepiskola. 10 év leforgása alatt
Békés megyében S ilyen iskolatípus alakult. A gyomai iskola
kezdetben alacsonyabb fokozatú volt és 1897-ben nyílt meg.
Fokozatosan fejlődött önálló szakiskolává. Gyakorló területe 10 kal.
hold volt. Ilyen formában 1922-ig működött is. Majd gazdasági
irányú továbbképző iskolává szerveződött. Ekkor vette át Pajor
(Priskin) Gyula szaktanító az iskola vezetését Somlyai Kálmán, szin
tén gazdasági szaktanítótól. Állami iskola lévén a tantervi anyagot
természetesen az állam határozta meg. Ebben az iskolatípusban az HUNYA ALAJOS

Étolaj l literes 207.-ft/db
Étolaj kimén 182.-Fr/1

Hagyma l20.-Ft/kg
Étkezési burgonya 55.-Ft/kg

HétízCI kisüsti, IlUnYéli főzésű pálioka
650.-Ft/1

Hipó kimén20.-Ft/1
Vetőmag kukorica Középél-tékClek,

fénlZároltélk:
Dekalb 524-es 335.-Ft/kg
Dekalb 241-es 230.-Ft/kg
DK-045 190.-Ft/kg
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Békess€g haló poraikon,
f~dja be6ket áz Úr az Ő o.tWígába.
Az OrökV~ ragyogjon felettük!

KIK OROKRE ELTAVOZTAK TOLÜNK Temetése április l-én volt Gyomán. Gyáswlják:
gyenneke, három unol<ája, 3 dédunokája, rokon-
ai, barátai, ismerősei.

Özv. BORDÁCS IGNÁCNÉ PINTÉR ETELKA, KENYERES ILONA, aki a Nap utca 3. számban
Iskola u. 18-ban lakott, és április l(kn 81 éves lakott, április 9-én hunyt el hosszas betegség után
korában visszaadta lelkét Teremtőjének, 16-án 83 éves korában. Temetésére április 15-én
temették el Endrődön. Gyászolják: 2 gyenneke 5 Endrődön került sor. Gyászolják: gyenneke
un?kája, 1d~un9kája, rokonai, barátai, ismerő~i. unokája, három dédunokája, rokonai, barátai'
D,,?-VJ? IM~~ Szélmalom u. 211-ben lal<ütt, ismerősei. '
mafCIus 26-an hirtelen halállal távowtt az élők KONDOR GYULA, nyomdász, elhunyt 85 éves
sorából. Temetése április l-én volt Gyás7..0Jják: korában Szegeden március 27-én. Temetése
t~tvé~e és családja, barátai, rokonai, ismerősei. Szegeden április 3-án volt Gyáswlják: felesége, 6
FABIAN I..AJOS, Aki a Napkeleti utcában lal<ütt, gyenneke családjaval, testvérei, a Farkasinszki
hosszas betegség után március 16-án hunyt el és csaJad, Timafalviné, Aranka néni, és unoka
temetése 21-én volt Endrődön. Gyászolják: testvérei.
felesége, két gyemleke, öt unokája, rokonai, bará- NAGY ROZÁLIA, aki a Kulich Gyula u. 20 sz-ban
tai, ismerősei. lakott, aprilis 13-án rövid szenvedés után 91 éves

GELLAI BÉLA tanító, al<.i Endrődön, szülőhelyén k0:<íban hunyt el, temetése 17-én volt Gyás7..0lják:
a Varjasi tanyai iskolában kezdte el tanítói paJyáját fét]e, hat gyenneke, tizenhat unokája, huszonJ<ét
74 éves korában Budapesten hunyt el. Gyászolják d.édunol.<ája, val3n1int barátai és ismerősei.
Felesége Teri, két gyenneke Béla és juclit család- Ozv. NANDORl VENDELNÉ BALÁZS PIROS
java], húgai: Boriska és Szabó Incéné Duncika KA, hosszas szenvedés után 76 éves korában
családjával, endrőcli volt kollégái, S7-ámOS április 8-án elhunyt Temetése 14-én volt
tanítványa, barátai és ismerősei. Gyászolják: testvére és családja, rokonai ismerő-

(júniusi. számun!l fn Memoraiam rovatában rés- sei '
zleteseJl megemle1lezünk munkásságáróLJ RONCSEK JÁNos, élt 85 évet Meghalt március

..?te-~ et ~, ~~~; HANYECZ IMRE, al<.i a Vörösmarty u. 33/1. sz. 8-án hosszas betegség után, március 20-án
~uita.~~. áLH<o4. We4. alatt lakott, rövid szenvedés után április l3-án 46 helyezték örök nyugalomra. Gyászolják két gyer-
Ó~ r:tt~~~ m4. éves korában érte a halál Április 18-án temelték m~ke, két ,unokája, rokonai, barátai, ismerősei.
~~~~ a ~, .. Gyomán. Gyászolják Özvegye, két gyenneke, SANTA JOZSEFNÉ KOVÁCS MÁRlA, HWlyacli

(fl~~) rokonai, barátai és ismerősei. u. 7 sz. alalti lal<üs volt, 88 éves korában hosszas
HANYECZ FRlGYESNÉ FROLYÓ ESZTER betegség után hunyt el, március 31-én helyezték

Özv. ALNIÁSI MIHÁLYNÉ LÁTK6CZKl ETEL- BánornJ<erli LL2. sz. alatti, lal<ós volt, március 28-án örök nyugalomra Gyás7..0lják gyermeke, unoká
KA, Selyem u. 61. sz. alatt lal<ütt, rövid szenvedés 67 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el. ja, rokonai, barátai és ismerősei.
után, 90 éves korában április ?-én hunyt el, és Április 3-án helyezték örök nyugalomra Gyomán. Özv: SOLYMOS JÓZSEFNÉ FEIlER ANNA,
április 9-én helyezték örök nyugalomra. GyászoJják Félje, 3 gyenneke, 3 wlOkája rokonai lakott a Sallai u. 6 sz. alatt, április 6-án hunyt el 85
Gy~Jják 2gyenneke, 3 wlokája, 4 dédunokája, barátai és ismerősei. ' éves korában, temetése áplilis lO-én voll
valamll1t rokonai és barátai. Özv. HAJDÚ I..AJOSNÉ PUfNOKI ESZTER 99 GyásLX!lják Keresztfia és ismerősei.
ÖZV. BALOGH Mll-IÁLYNÉ Nyíri Róza, a Budai éves korában április 2-án adta át lelkét SZ.AKACS GYÖRGY súlyos és hosszas betegség
Nagy Antal ulca 4. számban Jal<ütt 84 évesen halt teremtőjének. Lakott a Mikszath u. 21-ben, április u~ 71 éves korában április 13-án hunyt el. Április
meg hosszas betegség után április 2-án, 6-an helyezték örök nyugalomra Gyáswlják két 17-en helyezték örök nyugalomra. Gyáswlják:
temetésére április 14-én került sor. Gyáswlják: gyermeke, öt unokája, tíz dédunokája, és rokonai gyenneke, két unokaja, rokonai, barátai és
gyermeke, barátai és ismerősei. ismerősei. ' ismerősei.
Özv: BALOG DÁNIELNÉ HERTER MARGIT HEGEDŰS JÓZSEF, a Selyem u.6-ban lal<ott és TARI GYUlA, élt 45 ével, lakott Gyomán Bajcsy
Pásztor u.7. sz.ban lakott, április 13-án hunyt el március 20-án tragikus hirtelenséggel 59 éves Zs. u. lO5-ben. Hosszú szenvedés után hWlyt el
rövid szenvedés után 90 éves korában. korában hunyt eL temetése március 27-én volt március 22-én. Temetése 25-én volt Gyomán.
Gyászolják gyenneke, két unokája, rokonai és Endrődön. Gyáswlják: két gyermeke, rokonai Gyászolják: felesége, 4 gyenneke, 2 lll1okája,
ismerősei. barátai és ismerősei. ' rokonai, barátai és ismerősei
BÁl\IYAI (BRICHSE) TIVADAR nyugdíjas tanító, Özv. tIEGEDŰS I..AJOSNÉ KENYERES TÍMÁR LAJOS, élt 54 ével Mohácsi u. 9-ben
ala Endrődön az öregswlői Kondorosi úti VIKT6RIA, aki a Köztársaság u. 1. sz. alatt Jal<ütt, lal<ütt, rövid szenvedés után március 22-én hunyt
iskölábaíl -is1tánltott,' 'ö1évés korában elhwlyt rövici $,zenvedés után 89 éyes koniban tért meg el. Temetése áplilis 2-án volt Gyászolják: felesége
lal<óhelyén Letenyén, március 8-án. Ott is, T,eremtőj~hezáprilis 8-án, és lS-énhelyezték örök gyermekei és rokonai, valamint barátai ismerősei
helyeztél~ végső nyugalomra. Gyáswlják:' nyugalomra Gyászolják: 2gyermeke, 2 unol<ája, l erősei. '
f:elesége', ket/leányá, unokái; két téstvére Juclit és dédunokája, rokonai és ismerősei.. ~~ ?ÁNDOR, aki a Rákóczi u. 29-ben élt,
Arpád, val3n1in(endrllcli barátai, volt kollégái és Özv. HERNÁDI AI\JDRÁS Kálvin u.55-ben lal<ütt, aprilis 9-én rövid szenvedés után 95 éves korában

•tanitványai~'.'\ ,,' , _ ':,', :. _ ·84 éy~s korában rövid s7.envedés után március 20- adta vissza lell<ét teremtőjének. Áplilis 16-án
Özv. BODON DÁNIELNÉ ANDOR JULIANNA, án hun)Cl" el-=. Temetése március 31-én- volt. helyezték örök nyugalomra Gyászolják: két gyer
al<i Fő ,út l~) sz. alatt lal<ütt,rövidszenvedés után Gyászoljfik if gyennl2ke, nyolc unokája, rokonai és m~ke, két unokája, rokonai, ismerősei.
79 évés k?rijJ)ari hunyt el rríáréius 22-én, és ismerősEi'" TOTH TIBOR, ala lal<ült a Sugár u. 63 szán1 alatt,
temetése 26-ánvoltG"yászoljálc gyenneke, két HUNYAAlAJÜSNE GALLA ERZSÉBET al<.ia április 3-án elhunyt hosszú betegség után.
unokája, egy'dédunokája,:bar;átai, ismerősei. Fő út 192-ben !al(Qlt, március lS-én váratlan~l adta Endrődön ápliJiS lO-én helYe'"Lték örök nyugalom
OZV. BO~LAJOSNÉ PÁPAI ERZSÉBET al<.iVÍSS7)1 lell<ét Teremtöjének. Március20-án' ra Gyászolják csaláclja és testvére.

a Bajcsy Zsi{inszky 8. sz..házban-élt, ho~..as helyezték Örök nyugalomra Gyászolják férje,
betegség u~_· 88eves korában március 22-én ,gyenneke és családja, két unkája, rokonai barátai
elhunyt, terriétéSe 25-én voll Gyászolják: gyer- volt taiíitványai, isinerősei. ' ' ,
meke, -, 6 Unokája, '1 dédunokája; rokonai és J:'1NC;:SÓ JANOSélt 88 évet Nap u.8-bail lákott,
ismerősei. \. meghalt március 23-an rövid szenvedés után.
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MA.JUS

A mesét és a versekel írta:
iványi Mária

Májusi szél magot perget,
Eső áztat mezőt; kertet,
Fészket épit a madár
Kenyérmagot ringat a föld,
Mézzel a méh sejtházat tölt,
Békét páráz a határ

Öreg jószág vagyok én,
Kimustráltak régen.
Lim-lom lettem, korhadok
Padlás rejtekében.
Pedig egykor úgy repiiltem,
Mint egy büszke táltos.
De kis gazdám kényes, fényes
Kerékpáron jár most.
Én meg csak az emlékekből

Morzsálgatok csöppet,
S amíg a szú serceg, perceg,
Ejtek égi két könnyet.

A HINTALÓ KESERVE

- Erről sohasem meséltél nagymama.
Talán nem hallottad hírét?

- Hallottam biz én! - nevetett nagy
mama is jó ízűen - Még jártam is benne!
Gyönyörű ország az, nekem elhiheted.

- Szép is, nagy is! - bó logatott
bizonykodva a bácsi. - Annyi az
alattvalóm benne, hogy meg sem
győzöm már egymagamban ezt a nagy
királyságot. Azért jöttem éppen, mert kis
inast keresek. Nem állnál be hozzám
kerek. esztendőre. Vagyis három napra,
amint az már a mesében szokás. Várnak
ám nagyon az unokáim is!

Nosza, felragyogott Jóska
bogárszeme, de még a szeplők is, kerek
ábrázatán, hát még mikor látta, hogy
nagymama is engedi szívesen. Indult
volna máris, alig győzte kivárni, hogy
batyuba kössék a váltás ruhát. Hanem
amikor beletette kis kezét a Király bácsi
óriás tenyerébe, és kocogva igyekezett
lépést tartani vele, kicsit aggodalmas volt
a hangja, mikor megkérdezte:

Aztán messze van az a
Makkosország? S mi lesz ott a dolgom?

- Itt van biz az, egy verébugrásnyira 
nyugtatta a bácsi - dolgod sem lesz
egyéb, mint hímeshámba szöcskét fogni,
pillebálon táncot ropni, harmatkását
csipegetni, bukfenceket vetegetni. Elég
lesz-e kislegény?

Elégnek még sok is! - sóhajtotta
gondterhelten Jóska, de azért vissza nem
fordult a vi lágért sem.

Aztán, hipp-hopp, észre sem vette,
máris ott j ártak a szépségesen szép
Makkosországban .

- Hiszen itt minden csupa aranyból
van! - ámuldozott
kerekre nyílt szem
mel, mert a napsu
garak áttörtek a
sűrü lombokon, és
beragyogták
fényükkel az egész
tölgyeserdőt.

Bokrok ágairól
bohókás rigók
köszöntgettek
rájuk. Csupa szem
volt az egész

Jóska Makkosországban III. rész

gyerek, annyi megcsodálni
~. valót találtak útközben. Hát
~ még, amikor megérkeztek

======================= Király bácsi palotája elé.
Kereste, kutatta a hetvenhét
tornyot, de bizony, sehol sem

találta. Nem volt annak egy fia tornya
sem, kacsalábon sem forgott, éppen.
olyan egyszerű kis ház volt, mint a
faluban akárhány.

- De mára már csak a tollasbál van
hátra. Hanem előbb gyere, ismerkedj
meg Király nénivel is.

Azon már Jóska nem is csodálkozott,
hogy Király néninek sem volt aranyos
ruhája, gyémántos koronája. Kékfestő

köténye, s a fején a hátrakötött pettyes
karton kendő most már jobban is tetszett
neki. Hiszen éppen olyan volt, mint
otthon nagymamáé. Olyan volt a
mosolya is, meleg kezének becézgető

cirógatása is.
Még vacsorát sem kért. Nagy-nagy

bizalommal belesimult a Király néni
ölébe, és mint egy doromboló kiscica,
szép csöndesen elaludt.

Hogy mire ébredt reggel, legközelebb
megtudjátok!

Nagyapa csak a fejét
csóválta, kint a kert végében,
mikor nagymama
belopakodott akiskapun
világjáró unokájával együtt.

- Jobb most, ha nem
mutatkozol nagyapa előtt! - suttogta
nagymama - Bejárta utánad a fél falut,
míg hírét vette, hogy kecske helyett már
vesszőn lovagolsz a Vadvirág réten. 1gen
haragudott.

- De amikor én csak az iskolától fél
tem! - szipogta bűnbánóan Jóska 
Csöppet sem szeretem, hogy oda kell
járni.

- Kár! Kár! Kis betyár! - berzenkedett
a körtefán egy fecsegő szarka. Aztán
hirtelen megbiJJentette tarka-barka
farkát, és éktelen csörömpölésbe kezdett:

- Törülj, Jóska tüstént széket! Úgy
becsüld meg a vendéget!

- Hallgass te szószátyár! - intette
Jóska - Ott is látsz, ahol nincs? Hát hol a
vendég?

Bizony, az akkor már ott verte a port
a csizmája sarkáról, a kiskapu előtt.

- Nini, Király szomszéd! - üdvözölte
örvendezve nagymama, és szíveskedve
tessékelte be a tisztaszobába.

Jóska a száját is nyitva felejtette, úgy
elcsodálkozott. Mert a Királynak titulált
vendég nem volt más, mint akit a
Vadvirág réten megismert, az óriás bácsi.

- Aztán hol van a bácsi országa? 
lépett közelebb kíváncsian Jóska.

- Miből gondolod, hogy nekem orszá
gom van, te kisokos?

- Hát, ha egyszer király!
- No lám, el is felejtettem, hogy

neked olajosan forog az eszed kereke! 
csapta össze kezét a vendég, és akkorát
nevetett, hogy rengett belé a ház. - De ha
kérdezted, megmondom én, miért ne! Ott
van bíz az, a Tölgyes erdőben.

Nevezheted akár Makkosországnak is!

(v BJ 5500 Gyomaendrőd,
THERM i. X Ipartelep út 3.
~,IT6lPARI SZöVETKEZET -- ~TIF: 66/386-614, 386-226

Tevékenységeinket piacképes áron kináljuk
<:<r Magas es melyepitesi munkák generál kivitelezése - tervezése
<O""Transzportbeton es betonacel ertékesítes, előregyártás, szerelés
<o"" Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, lntcrspan

bútorok) .
<o"" Építőipari anyagkereskedes (fenyő fürészáru, Interspan bútorlap

szigetelölemezek. kanonplasztlemez.. .)
<? Építőipari gépek. segédeszközök berbeadása (toronydaru. acélzsalu,

keretes állvány, útpanel. ..)
<?Burko16lap értéskesités (minta után)
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"Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani l "

Így vallott József Attila "Születésnapomra" című költeményében. S
valóban, költészete beleívódott a magyar nép lelkébe. Iskolai
olvasókönyvek, irodalmi órák "tananyaga" költészete. A múlt rend
szer megpróbálta kisajátítani a "proletárköltőt", bár Ő akkor is így
vallott:

"Dolgaim eló1 re]tegetlek,
Istenem én nagyon szeretlek"
Nem célunk, nem lehet célunk a költőóriás életművének méltatása.

Mindezt csupán azért mondtuk le, mert hazánkban József Attila
születésnapja a "Költészet Napja". S ebbó1 az alkalomból kívánjuk
bem uta tni néhány endrődi születésű költő-ú'ó "versbe szedett" gondo
Latá t.

TÍMÁR MÁTÉ:
JÖSSZ-E PETŐFI, MONDD?!

Talpra! kiáltott Segesvárért,
Aradért, és a bitófákért,
ötvenhatért, halálon váltott
ragályos betegség: SZABADSÁGÉRT'.
Jössz-e Petőfi? Mondd mi lesz,
jövő-maszlagunk? Vagy ki lesz,
aki életre kárhoztat minket')
Szentséges átkllnk PetőfI SlÍndor,
ébreszd fel újra lelkei nket'

Mohács óta csak abból éllink.
hogy a halál sem bír el véllinkl
Lássad, Sztálin is belédöglött,
mert szoborheJyéül templomot döntött,
a pufajkás makija mit reméljen.
hogy a saját gödréig elérjen?
Jössz-é Petőfi') Hol vagy Sándor')
Egy jaj az ország. Halld: HIÁNYZOL!

(l997.III.15.)
TIMÁR MÁTÉ:

ÁBRÁNDŰZÉS

Mért ábriÍndozol vén bolond,
nem rád kacsint már rég II hold.
s a nap se kedvedért rajzol át
égbolton aranykarikát.
Tudd. érezd. valld be, hogy lejárt,
készülten várd az éjszakát.

Bölcs tanács. olcsó szél zene.
nem lejárt lemez élete,
annak, ki kés6n isaka~

szívverése a rÚTI, a dal,
kit minden-mindegy nem vakit!
Ember az ember. míg álmodik!

GERGELY ÁGNES:
ÍR FOHÁSZ

Ó, kelta Kökirály, tekints le végre
villámsújtotta szirtjeid közül
e szám űzött, e végzetverte né pre,
mely a világot kapta börtönlil.

•
Ha jókedvét, ha kincsét nem tetézed,
törd meg jobboddal ellenség szívét,
s ha mégis, mégis bünteted e népet,
legyen bűntelen, hiszen a Tiéd.

(1993 február \0.)

PULJiJ:A'J{OS:

'vl Y'l'ÚZJI.'T0'l( '1(Mvf

:;fa.ui11tÓan n.imet turistal(ent
törtöl( I(et ev6ót I(it fietet.
:Jv{wta igy es meááíg mig?
IJ..&m szdmo[om az evel(p.

J-fa5cir a nemet fórá megertJ

l(e7lyeret ads majá ertemet,
áe amig del( vert aranyl(ént
ó'rzöm az anyanyefvemet!

Mert 6'rüfni es verset irni

is sirni is csal( ezen tuáoK:
Csal( an!Jcim nyefven tuáom [eirni:
Vig!Jcízzatol( reim, csű[ago/(j

(1972)

MÁRTON GÁBOR:

Minden szavadban béke csendü)
(Májusi dal)

Ilyennek vártam a tavaszt:
virágosnak, békésnek, szépnek,
szótlannak, ahogy orgonák alatt
szerelmesek egymásra néznek.

Azt hittem, álomnak marad,
és nem ismerem meg testet öltve,
s most, hogy ízlelnem is szabad,
csak csodálkozom elbüvölve.

Ennél szebb tavasz sosem volt,
szebbet nem láttam szemedtül.
Mosolyod belém hitet olt,
minden szavadban béke csendül.

Maradj énnekem örök álmom,
csodás illatú nagy virág'
Emlékedet szívembe zárom.
Számomra Te vagy a világ,

(1950)



14 VfÍRoSOrtl( 1998. május

Bella Rózsa és Pintér Lajos kamara-kiállítása Kecskeméten

ÁLOM AZ ISTENHEGYEN

Illusztráció - Pintér Lajos ..Rémület s remény"
Bella rózsa rézkarca 1998.

ARÉMÜLET S REMÉNY

Erítkón szólló szó, e rémület,
ez volna hót atermő férfikor?
Olyon verset kell írni, kedvesem,
melyben orolós van, vetés és szüret
Nem omi van: e babér·arotás,
e csel, és gáncsvetés és sok·sok feszület.
Eritkán szálló szó, e rémület,
ez volna hót atermő férfikor?
Emlékszel, csendes voll o szerelem,
(sendes, mint Európo smint alkanyoti ég,
nem valt kezünkben se koró, se kés.
Átdübörögtek szívünkön o lonkak,
ótdüböröglek rendör outók,
tél volt, országos söt birodalmi tél:
de kitelellünk egymás tekintefén.
Hóromdecis pezsgöspahórból ittól porazsat,
te telhetetlen, te drágo földi lény.
Erítkón szólló szó, e rémület,
ez volna hót atermő férfikor?
Mint régi versben az ah, oz oh, a sóhai,
végigdübörög mos! versemen o kin,
mint régi versben futnak ocsikók,
mínt régi versben megcsilIon o lény,
és üvöltöm, és verem o folot:
most kié vogy? kié vagyi kié,
te osszony, te kedves égi lény?
Eháborúban, békés borzolom bon
mosl kié vogy le, emberi remény?

egész kiállítást' Helyette, kedves olvasóink, be
kell érniük e két verssel és illusztrációjával.

Tudósított: Császár Ferenc

Egymásra vigyázzatok.
amcddig nem vagyok.

És \O:gyütt vagyunk mil1(lcn.
együtt valamennyien. hüen. hiv\O:n.
együtt lázad ón. kihívón,
megyünk át egy korhadt fa-hídon,
és halljuk, ahogy
dobban aJaHunk a palló.
és érezzük. ahogy remeg a kéz.
és hallgntjuk. ahogy cserreg a viz.
jó éjt. szétfoszló ZéÍszlók.
jó éjt. lányok. sugárzók.
jó éjszakát éj, neked köszönök.
jó reggel!. hajnalok.

"ÉPFE" - válla1ko%ó
közúleti-, vállalkozói-, magánrendelőknek

teUes köríí építőipari. szakipari és festő munkákat,
azok tervezését, szervezését,

lebonyolítását <lnyagbeszerzéssel vállaUa.
ELLENŐRIZHETŐ REfERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK
BA.R.KAfA l'észlegünk igényes rendelöinek egyedi, rr.ü"észi

kivitelű faszobrász. fafilragó munkákat készít.
Mintaterem. iroda: Gyomaendrőd. Blaha L. u. 12/1.

Vezető: Barta László
TeJ: 06-60-481·041. (06-66-285-659) Fax: 00-66-386-896.

KÉRJEN ÁRAJÁJ'\TLATOT ÉS KATALÓGUSTI

Álom az lstenhegyen
- rézkarc -

lányok vers feioivasásokkal tették színessé és
emlékezetessé. Pintér Lajos felolvasta a napok
ban született pr6zaversét, amely Kondor
Béláról, a fiatalon elhunyt festő és grafikus
óriásról szólt. Majd Rózsa beszélt többek között
arr61, hogyan is jöttek létre ezek az alkotások. A
továbbiakban szavalatok és a diákok furulya
játéka színesítették a délutánt, mely a hivatalos
program után még sokáig folytatódott kedves,
őszinte beszélgetésekkel. diskurzussal.

Bár hozhatnánk i~e újságunk lapjain az

i,.: ,,~::t:'.;1:;5~ <.

:>r::t·

A Magyar Irodalmi Társaság Megyei
Tagozata a Költészet Napja alkalmából április
hó IS-én délután a VERS I KÉP / VERS cimű

kamara-kiállításon nagy sikerrel mutatta be
Pintér Lajos József Attila dUas költő azon ver
seit, amelyhez Bella Rózsa készített rézkar
cokat. A kiállításnak a Bányai Júlia Gimnázium
Könyvtára adott helye!.

Dr. Bánszky Pál művészettörténész meleg
szavakkal méltatta a kamara·kiállitáson megje
lent mGveket es alkotói!. Öt idézzük:

" A könyvnyomtatás felfedezésével foko
zottan [elmerült annak veszélye, hogya betü - a
maga tömeges lehetőségével - fölé kerekedik a
képi közvetítésnek. A középkorban az emberek
a székesegyházak freskóiból és szoborábrázolá
saiból, az allegorikus konvenciókból olvastak.
Köztudott volt például, hogy a karddal ábrázolt
alak Szent Pál, a kulccsal megjelenő figura
Szent Péter, stb.

A XX. századra végképpen kiderült, hogy
más az írás és más a vizualitás eszköztára.
Egyértelmüvé vált, hogy a vizuális nyelv 
vonal. a folt, a szín, a kompozició energiáira
épitve - a filozófia bölcseletéhez, illetve az iro
dalmi művekhez is képes társulni anélkül, hogy
alárendelt szerepre kellene vállalkoznia. A
képzőmüvészet nem kivánt az irodalom "szol
gálóleánya lenni", hanem egyre inkább képes
volt a sajátos kifejezési eszközeivel élni.

A vizuális beszédre mondhatjuk példaként,
hogy egy pontból kibomlik, kígyózik a vonal, s
anélkül, hogy a logikai okoskodás vezetné a raj
zoló művész kezét, ösztöneinek, expressziv
alkotó adottságainak is utat engedve a
vékonyabb, vagy vastagabb, a ritkább. vagy
sűrűbb vonalszövevényei különböző gondola
tokat és érzelmeket közvetítenek, sokszínüen
vallanak az alkotó személyiségéröl. Vonalak,
amelyek halk belső rezdülések, vagy indu
latosabb kitörések, amikor a rajzoló lágyabban,
vagy erősebben nyomja meg a rajzeszközét,
akár a hegedűművész a húrt.

Természetesen vannak - mint adott esetben
Bella Rózsa és Pintér Lajos művészetében is 
találkozási pontok. Bella Rózsa - anélküL hogy
feladná műfaji önállóságát - figyel, vagy akár
részben azonos hullámhosszra jut a költőveL

Rátalál a hangsúlyos attribútumokra; a kövek, a
hegyek, madarak, a gyakran visszatérő nők,

sárga színek motivumaira és jeleire. de ezzel
nem adja fel műfaji autonómiáját.

A valóságos környezetből kiválasztott for
mák a valóság hiteles részletei, vagy
önmagukon túlmutató jelképek' Pontok,
vesszők, vizuális jelszövevények, tollrajzok és
rézkarc-nyomatok. A rajz, a grafika törvényei
szerint elkészített képek. Intim és szelíd vizuális
megnyilatkozások. Nőiesen törékeny belső

lélekrezdülések. Féltés, vágyódás, rejtett
melegség. Szín és formapoézís. A valóság
vizuális értelmezése. A maga számára teremtett
forma és színkultúra. Vizuális képi nyelven
megfogalmazott líra"

A kiállítást Szegedi Anikó és Kozák M.
Magda tanárnők Handel mllZsikával. a diák-
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U'" megmarad egy diadalmas
erdélyi igazság: ez a föld egymás
mellett... megtartja örökös tarka
virágzásban a népeket, akik rajta
és érette munkálkodnak."

Kós Károly
1925.

VARADINUM '98

15

Köszöntjük
az édesanyákat!

Anyák Napja alkalmából szeretettel köszöntjük nl éde
sanyákat. nagymamáka[, a dédiket! Kérjük. hogy félt(í
szeretetük, tiirelmiik gyermekeik. uook,lik iránl soha ne
múljék el! A jó Isten áldása lengje körül minden lépésüker.
tetteiket. Sok boldogs~got. jó egészségel és Isten áldását kér
jük minden AnYlIkára, Nagymamira és Dédire!

Köszöntse most Őket József A((ila legszebb költeményei

MAMA

Akedves Olvasók, es kúlönösen azok. akik részi vettek az elmúlt évben Nagyáradon a VARAD
INUM napok megnyilóján, tudják, hogy Erdélyben, Váradon, minden év májusában megrendezik
ejeles napokat Ez évben május 3 és 10 között kerül sor arendezvénysorozatra. Sajnos, hogy az
országgyűlési választá.sok előkészülelei kissé megzavaJják az Onök érdeklődésel, mégis kdzread
juk aprogramol azzal aszándékkal. hogy aki érdeklódésllanúsl1 irántuk, kérjük látogassanak el
Nagyváradra

Május 3.
10 órakor: Anyák Napja. Ünnepségmegnyiló islentisztelet. Helyszín Újvárosi Református
Templom. Igél hirdel: Tol<és László ref, püspök.
1230 órakor: Nagyvárad aváradi piktorok munkáiban. Helyszin: Dávid galéria
19 órakor: Malális, táncos, szabadtéri szórakozás. Helyszin: Hegyközlótteleki Vadászház.

Május 4.
10 órakor: Jálszóház és bábszínház. Helyszín: Tempó Klub
17 órakor: Ünr:epi lárlatnyitás. Helyszín: Tibor Ernő galéria

Máius 5,
17 órakor: Nagyvárad polgári élete aszázadfordulón, kordokumenlumokból szervezett kiáll11ás.
Helyszín: Református Püspöki Pal ola
18 órakor: Találkozó aDuna TV munkalársaivaL Helyszín Kiss Stúdió.
19 órakor: Egyházzenei koncert. Helyszín: Váradolaszi Plébániatemplom. Fellép Bihari Sándor
Kórus, Varadinum vonósnégyes.

16 órakor: Könyvbemulató.
18 órakor: Ars poetica az ezredlordu lón: költői pályázat.
20 órakor: "Péntek esti szabadsagunk" - Az Ady Kör anlológiájának bemu!alása Helyszín mind
három esetben aTibor Ernő Galéria

Majus 7
18 órakor Evangél ikus Islentlsztelel és Orgonaszenlelés. Helyszín Nagyváradi Evangélikus
Templom.

Május 8.
10 órakor: "Kik érted hallak, Szent Világszabadság" tudományos történelmi szimoózium. Helyszín:
Barokk palota (Loránrtfy Központ 1)
17 órakor: ln memoriam Szigligeli Ede - koszorúzás az író felúi~otl szúlóháZánál. Helyszin:
SZigligeti ulca.
17 órakor: Fényes ég alatt - előadóesI. Helyszín: Kiss Stúdió
19 Makor: Hangverseny. Helyszin: Székesegyhéizi Bazilika.

Május 10.
11 órakor: Ünnepségzáró szenlmise és körmenet. Helyszin: SZékesegyházi Bazilika
19 órakor: Unnepségzáró gálaelöadás - Varadinum dÍJ áladása'Fanny hagyományai" - Szabó
Magda átdolgozásában. Helyszín: Nag\IIJáradi Állami SzínháZ

Már egy hete csak amamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kos~rr<\1 ölében.
mem a padlásra. ment serényen,

Én még őszinte ember voltam.
ordítolwm. toporzékoJtam.
Hagyja a dagadt ruhát m~sra.

Engem vigyen fól a pacIJásra.

Csak ment és teregeteu ném<in.
nem szidott. nem is nézen éndm.
s a ruhák fényesen. suhogva,
keringtek. sz.ílllnk il milgosba,

Nem nyafognék. de most már késő.

most látom, milyen óriás ő -
sziirke haja lebben az égen.
kékítőt old az ég vizében.

GYERMEKCIPŐ KÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd, Kör út 3.
(Öregszőlő. Kondorosi út)
Telefon: 06 60 485-788

Béby-leányka-fiúmodellek 18-3S-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa

18Al-es méretig

Corvo Bianco Schuh Bt.

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 14.

~lFax (66) 386-896
1i(30) 457-148

Női, Leányka-, és Fiú
cipőgyártás
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VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKATI

A képen jobbról Katona Sándor. aki atadja az Egyesülel elnűkcnek. Dinya
Lilszlónak. a létriJs tiizoltókocsit

Tavaszi találkozás
Katona Sándor mecénással

"'i a magyar munka tár- tizenék oz éves tilgdíjal (akkor 6 forint VOll).
sakból 12-en fÖJdieim. Teh~t v{}rosunkban tiszteletreméltó hilgyomiÍnya
gyomaendrődiek. Ők van a T(ízoltó Egyesületnek. és [jmogau1snnak is.
is a kezem ::llall dol- Illik ezt Flórián nap tájiin felidézni. mert elődeiM
gaznak. és biztos példája követésre méltó I De íigy gondolom. hogy
egzisztenciát teremt- az Ön segítsége nem csupán hagyom,íny tisztelet,
helnek maguknak. :IZ hanem ennél sokkal többről von szó! Ön egy
nllaluk végzett jó olyan tevékenységél segíti a v,írosn<"lk. ami min
munkával. Az i1nyogi denképpen szükséges és hasznos. Az iu élóK nyu
problémáikon tudnak ga Imához. biztonságához sok minden ho Z7-,í ta r
segíteni. Évente több- tozik Emlékszem. hogy gyermekkoromban.
ször haza látogatok. amikor el kezdődöll az aratós. akkor be voltak a
hiszen in élnek a cSilládok osztva a l(íztigyelésre. Amikor ránk
szüleim és testvéreim. került a sor, akkor meghat,írozoll időben,

és mélyek a gyökerek. meghalározou ór~t a templom torny{]nak
- Számomra. - és biz- ablakában kellen tölteni. és tigyelni o határt. hogy

tosan nem vagyok egyedül ezzel a gondolaual - ha net,"Ín valahol ttíz litne ki. azt azonnal jelezzük.
nagyon megh,lló a szülőföld idnLi sztínni nem aharangok félreveréséveJ. t:s egy uiszlót abba az
akaró ragaszkodás. a tenni akanís. a segítés. ami ablakbn kellen tenni. amerre a tűz volt. Hát persze
véglil nemes tettekben is megnyilv,ínul. Az akkor még in nem volt telefon, ezért így oldottáJ<
adomány gondolom, hogy sok-sok munka, pénz. meg a gabonáJ< niz elleni védését. Szeretném
törődés után érkezik ide haza Kérem. mondjon megkérdezni, hogynn tervezi a jövőjét. s ha nem
eITől is néhúny gondolatot. veszi tíliságosan személyes jelleglínek a kérdést,

- Szakmai és b<lr<Íli kapcsolarok révén tudok a kérem. v,ílnszoljon is. Hol kívánja a nyugdíj<lS
használt júrm(ívekhez jlHJli, amit saját eróből újí- éveit tölteni. nohn az még messze van. de az
tl.mk fel úgy. hogy azok az inhoni I.1kosság teljes ember úlwlúban előre tervez?
biztons~gút szolgálják. - Természetesen itthon. .1 szlilőhelyemen.

- Hogyan kenill éppen a Tiízoltókkal kilpcso- - Köszönöm a beszélgetést. köszönöm. hogy
larban? a szülőföld szeretete ilyen tettekben nyilvánul

- A szúllásadóm il Siegen megyei ttízoltó- meg ÖnnéJ. Egyetlen gondo1altnl. blícslÍ20m Ha
porancsnok volt. Ő is sokat segít még a mai napig il vil,igon mindenki ilyen volna. ez a világ men
is, Itthon pedig hallottam egy sajnálatos halálos nyivel jobb volna'
balesetet. és ekkor har,1roztam el. hogy ezen a Végezelül, de nem utolsó sorban: Nagyon
téren meg próbálok segíteni. hogy il baj ne nagy tisztelelIel meghívom az Endrődiek Barátj
ismétlődhessen. Körének. mújus 16-iki t<llálkolúj,íril. ahol

- Az érdekesség kedvéért elmondom ÖMek. reményeink szerint nagyon sok máshol élő. és ter
hogya kezembe került a minop az 1930-as évböl mészetesen itthon élők taJálkozására kerül sor.
a "Tiízoltók Gyomai Önkéntes Egylet"-ének tag- val<lmint egy jóízií endrődi birkapörkölr ebédre is
nyilvántartó könyve. A rngság létszáma p~rtoló és a Dombszögön. Kérem, ha teheti, tiszteljen meg
:li<lpító t",gokkill egyiitt 99 fő volt l Gazdálkodók, bennlinket jelenlétével
kereskedők, ipilrosok. vendéglősök. házr.1rt~sbe- Császárné GyuriC2<1 Éva
liek. község l tisztviselóK. földbir
tokosok. földmCívesek. italmérök.

ügyvédek, főj

egyző, jegyző,

gyakornokok.
községi or
vosok, római
katolikus plé-
bános. bankru·
lajdonos.
nyomdatulaj
donos. malom
tui ajd onos
mind-mind az
"Egylet" l<Jgj,jj
volrak. és

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
,. Szabadság tér 2.

Telefon: 66/386-891
66/386-25 l

A TURUL CIPŐBOLT

új helyen: Gyomaendrőd,
Fö u. 204.

(a Gyógyszertár me llen)
Megújultválasztékkal, bevezetö árakon kínálja termékeit.

- Az endrődi Lwasz jöttét múr évek óta nem
csak a h<lzatérő gólYiík, hanem az Ön értékes
adom~inyainak az érkezése is jelzi. Hiszen már 3
ik éve tavasz r.íján rendcen érkeznek az Ön
küldeményei. amelyek a várOSlmk vagyon{]t igen
szépen gyarapítj,ík. Az Endrődi Ttízoltó
Egyeslilet haszmíl<lt<Íba kerülnek ezek az
eszközök.. tCízolróalllók, mentőautó. idén pedig
egy megye szinten is ritkaságszámba menő un.
,,!élnis ruzoltÓalHó". amit éppen tegnap. április
17.-én <Idon ,ít igen nagyszámú érdeklődök

körében.
Mindenekelőtt arra kérem Ön.t. hogy a

Városunk olvasói számára mutiltkozzon be, mert
azt mindnyájan tudjuk. hogy itt született
Endrődön. dc a k,és61Jbi évek is érdekelnek ben
nünket.

- Az álr.1lános iskol~mnt Endrődön, a szak
rnllnkásképzőr Gyomún végeztem. Szolnokon
kezdtem el dolgozni, lodbb lanult,,1m a szak
mában. és megszereztem a szakm;.ín belli! külön
böző szakképesíléseket. és mestcrvizsgj[ tettem.
198 l.-tól Németországban atomerőműveknél dol
goztam, és 1988-[ól vagyok ugyan[iZOn a munk:)
helyen, a kreuz[ali BLEFA cégnéJ. mint főszerelés
vezető dolgoZOI1'1.. Jelenleg 53 magyar ffiunkawr
sam van. Nem kis biiszkeséggel mondom el, hogy

VfiROS(Itll<, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta. * Kiadja az Endrödiek Baráti Köre Egyesület * Felelös szerkesztő: Császár Ferenc, 5502
Gyomaendrőd, Damjanich u. J5. Tel., Fax: (66) 386-323 * Szerkesztők: Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó IstV~, Hon:.o~é N~mett: Eszter, Hu~ya
Alajos, Iványi Mária, Marsiné Giricz Erzsébet, Márton Gábor, Stark László" Felelős kiadó: Vaszkó András * MUVELODESI ES KOZOKTATASl

M1NlSZTÉRIUM: Nytsz.: B/PH FI l495/B É/I 995. * KésziiIt: Pelyva házinyomda, Gyomaendroo, Fő út 8111
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GONDOLATOK PEDAGOGUS NAPRA
Már több évtizede, hogy volt találkozni olyan

június első vasárnapján II "Előtted a küzdés, előt[~d a pálya; tanítványokkal, akik életük
, 'k 'k k 'k Az erőtlen csügged, ClZ el'ős mcgjllj·a.tanlto 'at, tanaro at 'ÖszöntI' a ~ során hordozták és megvalósí-

Tudod mi az erő') - Akarat,
szülők és a tanulók.. Jómagam tották e szellemi értékeket.

MeJy előbb. vagy utóbb, - borostyán t arat."
41 éven élt dolgoztam a Régen nagyon sokan, még ma is(Arany János)
pedagógus pálYé\n, teljcsítve hivatásérzetből választják a
társadalmunk által ránk hízott pedagógus pályát. Ez nem is

nemes jellem, a bes~~letes élet-
igen fontos feladatot: Nevelni, oktatni felfogás, .aJoyagi<l.:ss~gÚköicsi tisz- lehet másképp! Aki nem próbálta,
a jövő generációját. És a pedagógu- taság é~ak2rC:szJényi túr j~llemezte. nem ismerheti a tanítással, neveléssel
sok ma is ezt teszik; nevelnek. oktat- A pedag6gb.$ilibIi.kája.tili:<if nem ér járó örömöket. Mit sem tud arról,
nak újabb és újabb ismeretekre. . hogy ismereteket, tapasztalatokat,

vé 'Tet '~il!:lHJ érhet vélTet ~"~sz6nemi··
aho2:Y halad cl tudomány, de tanítanak o l' " . , o "'/"'" 'élBtSzemléletet átadni, örökíteni

~ szálbriai' .. 'tlldá§an~a<T"':;~'arad<ís<íval ~<;~">;;J
emberségre, közösségi~rtásra. " ' . ' ~':.: ,,;, <~ t. ~"~ :":;',:, . ,:/<\:i'e~igen felemelő érzés I A nevelŐI

, ., ,'> 'Wf:s.', hcmclu [olyt~lodtR, sZt;<lJt:ml J<rvak" b I 'f ''a IgazI órome e SÓ orrasból
~ ,"~ ::::-:r::::::--::: ~:-:., ..:< • • _a .y,. ;,:.,;. ':"11agYün osszetett

~{ntú intdlektuáli~
.,)/~melyet az végez,

"" .....:.......~.

lelekben leJlü tItokzatos ero amely - '., . .,' .... >•.•. ,,",.,':•••••,. . . •./·,•• küzdhet mea eayedul a felnovekvo
'.' .. , ; '.; ;..' bCrii1\ik az Igaiságt~tY~i"':'c\ j~~ük'::::;>' , o ,o, '~nHnt a Idthatatlan gyoker a tercbelyes "··',i·"·.···~ 1fJlIsag nevelesenek nehez fela-

fát - fenntartja díszében az eg€szSO~'\Q.:",>/, \ dataival, ha nem áll mögötte a család,
b u'.. Ezen '·anapon. biZO , f I N , d I 'Nem ert. <...:..> " ',' " s az egesz e nott tarsa a om erto
E, . d' k d' k I aki k már reg elhagy talt ,,: " "k" ct 's ml pe i1goguso tu JU , lOgya . .\ :~gyuttml\ a ese .

. II '[ "j' "l visszagondolnak egykon ..'. . M' I d' kJe em nem lIvagyonta . a JO etra, '.' " .."':Jh< l, nyuga mazott pe agoguso',
l \1 ' k' 'J "I ," es talan kereSik eletuknek;·'ii'!. 'l b l' ., k l k" "'anem a sze cml epessege ,lo I ugg., , ,'v . pze et e l vlragcso orra oszont-
'l 'I k"l"'" "k kodasuknak azta vonasat, ame! ''''k f' l bb k ll' ,. k .,

I 'ecsu.er. az cr 'o cSJ [)SLlaSi1g ora' , " . "o,. >b"., late] cl o egmn at, jO
, ., eay rendkIVuli neveJoJuk hatast\·t· " , ,

e i1bell crtckek, melyeket nem ~ '"" . , geszseget, eredmenyes munkat,
., ,. '" bontakozott ki benn uk meaonzve es· ,:. ,

SilJ,Hlthat kl a vagyon. (Es megJS " , ' ~ kItarto tureimet es nagy-nagy
I ' k k'k b "l "l utodmkra haayomanyozva a kapott ,. " " ,l(\o)'3n van oa , a '1' él ecSu etet te - , , o, szeretetet, es mIndezek gyumaicset; a

, I't IN I tudast. eletszemleletet. 'bb' 'k k ki" krelevc. va ami yen e onyt, lasznot " tova l SI ere 'et' vaüju .
'l kl) Elmondhacol11. hog)' hosszu elet-reme ne'. . ~

A magyar népet évsLázac1ai során a peUyám során, milyen felemelő érzés HUNYA ALAJOS
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Olvashatjuk a Könyvek Könyvében
azokról, akik az ítélőszék elé állnak.

A demokrácia egyik erőssége az
időközönkénti megmérettetés, amit
hétköznapi nyelven választásnak
hívunk, amikor a választásra jogosult
polgárok ítéletet mondanak azok felett,
akiket megbíztak ügyeik intézésével.

Május 24-én volt a döntő megméret
tetés, ahol a hatalmon lévőket a
választó polgárok könnyűnek találtak,
és leváltottak. mert nem tartották őket

többé méltónak a kormányzásra.
Politikájukat elavultnak, röghöz kötött
nek, alkalmatlannak találták, és úgy
gondolták, hogy nemcsak kor
mányváltásra, hanem generációváltásra
is szükség van.

Ez történt május 24-én, amikor egy
fiatal, tehetséges csoportot bíztak meg
a szavazók az ország további sorsának
irányításával. Egy olyan csoportot,
akiknek nincs terhelő múltjuk, sem
ellentmondásokkal tele jelenük, csupán
reményteljes és ember-próbáló jövőjük.

Megyénkben is vihar dúlt e napon,
mint már annyiszor, és e vihar
következménye az a tisztulási folyamat,
amely végig söpörte a megyét, meg
szabadította a vétkes múlt marad
ványaitól, felszínre hozva azt a polgári
erőt, amely képes lesz megmozgatni
ezt az alvó vidéket. Bizalmat szavaztunk
részükre, reméljük nem fognak vissza
élni bizalmunkkal.

1920. JÚNIUS 4. TRIANON!

Az első világháború pusztítása. túl tett
szörnyüségben a tatár és a török veszedel
men ...

Népünk színe-virága millió számra lett
áldozat'

Párizsban. a Trianon palotában elképesztő

büntetést agyaltak ki ellenünk. Bünbak kellett
abosszúállóknak. 325000 négyzetkilométeres
hazánkból csak 93000-et hagytak meg ma
gyarnak. A 23 millió lakosból hétmíJlión
maradtunk. Tizenhatmillió honfitársunkat
szomszédainknak adták. Ezt soha ne ti:led
jétek magyarok' Hazánk legszebb. legértéke
sebb tájait elvették tőlünk. Szítotlák ellenünk
a gyülöletet.

Remdjük az Egyesült Európa gyógyírl
hoz 78 éves üszkösödö sebünkre.
Megmutathatjuk ország-világnak. hogy
Zrínyi szózata igaz: Egy népnél sem vagyunk
alábbvalók l

Márton Gábor

VfÍROSOttl{

Természetesen, a legyőzöttek csak
ritkán tudják emelt fővel elviselni sor
sukat, megpróbálnak akadályokat
gördíteni a tettek elé. Ócsárlással és
méltatlan jelzőkkel illetik a győzőket. Az
5-ös választókerület levitézlett
képviselőnője a Fideszt "arc nélküli
masszának" nevezte, a helyi
Munkáspárt vezére pedig fasisztának
titulálta a nyerő csoportot. Ezen nem
lehet megbotránkozni. hisz ők azok,
akik sohasem tudták, mit beszélnek! A
legyőzöttek hangja ez! De senki sem
figyel rájuk!

A polgári szövetség létrejött, meg
győződésem, hogy Antal József halálos
ágyán is erre hívta fel Orbán Viktor
figyelmét, aki azt rendíthetetlen
következetességgel véghez vitte.
Gondolom nem is tartotta
dehonesztálónak magára nézve Kósáné
kijelentését, hogy Ő Antal József
reinkarnációja.

A Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség tagja a polgári összefogás
nak, és kitartóan dolgozott azért, hogy
ez az erő szóhoz jusson és tovább vigye
az ország sorsát az Európai Unió, és a
NATO felé, egyben az ország teljes
demokratizálódása és a szociális
piacgazdaság felé a terhek köny
nyítésével.

Ehhez kérjük az Egek Urának segít
ségét.

VASZKÓ ANDRÁS

Anyák napja a Zeneiskolában

Május S-án ti Zeneiskola rendezésében
anyák napi mtísor volt a Katona József
Mtívelődési Központban. A mtísorl a
zeneiskola növendékei szolgáltaltük, így
hallhanunk hegedű, zongora, gitár, furulya,
fuvola, kla.rinét,· harmonika, rézfúvós
műveket, valamint szólóénekeket és kama
rakórusl. A színvonalas mtísor rangját
emelte a néptánc együttes bemutatója.
Gyetmekeink és az iskola pedagógusai nagy
szeretettel készültek a rendezvényre. Az
iskolában tanuló mintegy 350 gyerek édes
anyja kapolt meghívást, ezzel szemben igen
kevesen jöttek el.

Reméljük, hogy a jövőbeni ren
clezvényeink, - melyek a gyerekek szerep
lési lehetőségét is biztosítja, - a megjelenést
illetően a szüláK aktivitását növeini fogja.

Pappné Németh Hedvig

1998. június

Április 25-én a
sereghajtóhoz láto
gatott a Barátság
Szegedre. A fiatal
erőkből álló "papri
kások" becsülettel
helytálltak. Végül a
rutinosabb,
szervezettebb
együttesünktől

tisztes 2:0-ás
vereséggel vonulhat
tak öltözőjükbe.

Nincs szégyellni valójuk a vendéglátóknak. A
gólok szerzöje: .Ianis és 8rakszatórisz.

Május 2-án Dömsödöt láttuk vendégü I.
Küzdelmes. hajtós mérkőzésen nyertünk 2: I
re. Bócsik és Kanál gólja 3 pontotjelel1lett a
tabellán. mivel továbbra is a második helyen
maradtunk.

Május 9-én Örkény l<itta vendégü I csa
patunkat. Elszánt. kemény ellenféllel igazsá
gos pontosztozással fejeztük be a 90 perces
küzdelmet. Az eredmény l: l volt. Gyula
győzelemmel megerősített helyét előttünk.

Május 17-én a szomszéd város. Szarvas
vendégei voltunk. A szövetség Lipták és
Czifrák hátralévő eltiltását elengedte.
Jelentősen erősödött a csapatunk velük.
Viszont komoly hátrány lett Halász és
Karácsony komoly sérülése. Ideges, csap
kodó. kapkodó játékban nyertünk a kiesés
rémétől fenyegetett és keményen. elszántan
küzdő szomszédok ellen I:O-ra. Előbb Bócsik
a kapufa találatok számát növelte. majd a 38.
percben .Ianis helyezett lövése kötötl ki a
kapu jobb sarkában.

V29. A Barátság otthonában fogadta
Békés csapatát. Két erős együttes vívott
kemény küzdelmet. Az első félidőben a
Barátság volt fölényben. Az l :O-ás fordulás
csaknem veszedelemmé vált. visszaestünk. s
Békés vette ál a vezetést. (Nagyon hiányzott a
csapatból a sérült Karácsony) Azután teljes
gőzre kapcsolt a hazai gárda. Hanyecz Janika
csaknem megnyerte a 3 pontot. Többször
bravürosan mentett. Végül a remekül játszó
és az első gólt szerző .lanist csak szabályta
lansággal tudták megakadályozn i a kapu
közelében a gól mezőnyben. A megadott bün
tetőt Molnár laposan sarokba vágta. Hanyecz
rajta volt. de nem védhette.

Nagy lehetőséget szalasztottunk el. mert
Gyula döntetlenre végzett

A sorrend nem változon:
Négy mérkőzéssel a bajnoki évad befe

jezése előtt a tabella állása:
l. Gyula 27 17 8 2 56-16 59
2. Barátság 27 14 II 2 49-25 53

Hátrakvő mérkőzéseink:

V.3 I. Makó - Barátság
VJ.7. Barátság-Gyula
VI.14.B.csaba .Iamina - Barátság

MÁRTON GÁBOR
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* HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK *

A Körös Termál Hotel Részvénytársaság hírei
Négy és jélmiflióvalnöve/te vagyonát a Körös Termál !-folel Rés:vél7ylársaság

AKOZÖSSEGI HÁZ JIJNIUSI PROGRAMJA

Intézményünk igényeseJén helyet od (laládi· és egyéb ren
dezvényeknek is. (lakodalam, falálkozók slb.l Bővebb felvilágosilás
o Közöllégí Házban adunk. Telefonszómunk: 386-917

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
A Városi Családsegítő Szolgálat bútor

gyűjtési akciót hirdet, mellyel a rászoruló
csal;jdokat kívánJiltámogatnj

Amennyiben van felesleges, még használ

ható bútora, kérjük. jelezze azt a (66)-386-230

as telefonsz;jmon, vagy s7..emélyesen a Vi:Írosi

Családsegítő Szolg;jlat irodáj,íban (fő út 2. sz.)

Pál JánosnénáL Nagyné Simon Máriánál, vagy

Liziczai lIdikónál és felkeressük Önt.

FeJlljánJásaikat előre is köszönjük'

Mogónyosok Klubja (Az összejövetelek minden
néten, szerdán vannak.)
Nyugdíjas Klub (Az ómejövelelek minden
néten nétfőn vannak.)
Cukorbelegek Klubia (A legközelebbi öme

jövetel szeptember mósodik szerdójim IeIz.)
Gozdokör (Az ömejövetelek nyóri időszakban:

kéinetenie csütörtökön.)
Nyugdíjas 1<lub féléves vacsorája
Szemvillgólal [Okulór Optika, Szarvas.)

B-án 18 órálól

Hn 18 órótól

ll·én 19 órálól

lD-én 17 órától

20-án 18 órótól
27·én 9·11 óráig

CSÁSZÁR FERENC

terveink megvalósítását szolgálná.
Felhatalmazást kért, és kapott a köz
gyű léstől, hogy ezirányú tárgyalásokat
tovább folyathassa.

Gellai úr arról is beszámolt, hogy
I1lcisodlagos feladatunk, kellö jelentkező,

és a megfelelő anyagi források biz
tosításával az un "Nagylányiskola" fel
haszIlálásával és a terlilet további
bővítésével idősek házát (öregek pilnzi
óját) felépiteni, amely mintegy 30 fő elhe
lyezését bizrosíraná megfelelő szinvon

alon. E terv előkészületei is már
meglörténtek, a ter[ilet felmerése
megrönént. tanulmánylerv (pallérterv)
készíttetése folyamatban van.

Örömmel vette az igazgatóság és a
megjelent részvényesek, hogy köz
gyűléslinket Dr. Dávid Jmre polgármester
úr és Dr. Csorba Csaba jegyző úr is
l11eg1iszlelte jelenlétével.

Bizakodó, jó hangulatban zárta köz
gyűlését a Körös Rt.

Április 24-én megtartotta éves rendes
közgyűlését a Körös Rt, a jegyzett tőke

94,6%-ának jelenlétében. A megyei és
helyi sajtó korábban beszámolt már az
eredményről. A mérleg szerint 536 ezer
forint veszteség volt. A részvénytársaság
vagyona lS,5 millió forintról 23 millióra
emelkedett. A Közgyűlés jóváhagyta az
igazgatóság munkájáról szóló beszámolót,
az 1998 évi [izleti tervet. A,könyvvizsgáló
és a Felügyelö-bizottságJavaslatara a köz
gyűlés elfogadta az 1997 XII. 31-ik mér

leget és eredmény-ki mutatás!.
A legnagyobb érdeklődéssel ter

mészetesen az utolsó napirend előter

jesztését fogadták. Dr Gellai elnök úr
kijelentette, hogy az igazgatóság toviÍbbra
sem mond le alapvető céljáról: a gyógy
szálló létesítéséröl. Ennek érdekében tár
gyalásokat kezdeményezett egy befektető

csoporttal, amely mögött jelentős banki
érdekeltség áll. E befektetö társaság vállal
ná annak megszervezését, melynek
folyamán az Rt. birtokába juthatna annak a
mintegy hárommilliárdos összegnek, mely

LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ

Tisztelt Városunk Szerkesztősége!

Én, mint a Harcászok Világszövetségének egyik igazgatója,
szeretném megköszönni azok nevében, akik rendezték a világkupát. a
Világszövetség nevében, Barta László úrnak, hogy Tatabéinyán szemé
Iyesen adta át ajándékát . két fafaragványt . ANIKO HARNOS
JAMIESON-nak és JOE ONOPA nagymesternek (USA) a világ kupa
során elért eredményes munkásságukért.

Hihetetlen nagy sikere volt és van ajándékainak nemcsak itt
Ausztráliában. de Amerikában is. Nagyon sok ember megcsodálta
már. elhelyeztük a "OOJO" falon a WYONG-i edzöhelyen.
Elmondhatom, hogy azonnal beleszerettelTI munkájába, már csak
azért is. hogy Gyomaendrödröl származik.

Kőszönetet mondok a "lélek feldobásáért" , mert nem minden
ember tette volna ezt meg, hogy messziröl eljön Tatabanyára, hogy ily
nagyszerű ajándékait átadhassa. E hírt az itteni újságokban is közzé
tettük.

Ha Magyarországon ilyen lelkű emberek lennének, mint Barta
Laci, akkor nem lenne otthon semmi baj.

Most pedig, ez újság hasábjain Lacihoz szeretnék szólni:
Köszönjük Lacikám, hogy megismerhettünk, és Benned megis·

merhettünk egy igazán jó szívü embert... Köszönjük tiszta szívből!

Dr. Harnos Imre László,
Harcászok Vi lágszövetségének

igazgatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei

A .. Rügy~cske" ll. Or>zág.os lilJlulmányi vcrsenyén
környeze[ist1'1~t'elbö l. J. osztályos kateg.óriáball Ko lozsv,i ri Leven te

3. a osztályos tanuló J. Ilelyezest ert el
Énntl, oklevelet. könyvel kapott. Felkeszítö Iilníró: Kiss Pálné

Balról Jobbra: Dr. Hamas Imre. Aniko Harnos Jamieson.
Joe Onopa. Barra J.i:Íszló

MOTORMVZEUM NYITVATARJ\SA

Ertesítiük olva5óinbt hogy a Motormú~eurn (Hosök üól:ia)

m~jusl-töl október 1-lg szombat és vas~l'nap tart nyitva 9 - 18

ól'~i9

Csoportos l~to9Cltást elozetes belelentés esetén bjrmikor

Fogadunk. 06-66-.284-9'14 teleFonszjmon

Vjl'i~lk a ke~ves I~tog<ltók<lt

SÓCZÓ ELEK
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Endrőd 1924
Budapest 1998

új kenyer ize, lepergő könny sója,
öröm-kilcagás, lelki J<ábil-kő ...
lsten áldjon' Te légy végső álmunk,
s ivadékainkbil szebb JövőJ

CELLAI BÉLA

alakulása miatt előbb Szegeden, majd
Jászberényben folytatta tanulmányait. 1947-ben
kántortanítói oklevelet szerzett kitűnő értékeléssel.

A tanítóskodást Varjason az Újiskolában kezdte.
Lelkes fáradhatatlan munkával oktatta az 1-8
osztályból verbuválódott tanyai gyer
mekközösséget. Rövid ideig kántori teendőket is
ellátta a varjasi tanyán Farkas atya mellett.

1950-52 közt a szegedi főiskolánált. iskolai tanári
oklevelet szerzett magyar-történelem szakon.

Munkája elismeréséül 1953-ban Öregszőlőbe
került a II. sz. tanyai iskola igazgatójának.

Ebben az évben kötött házasságot Hunya
Terézzet aki képesítés nélküli tanitóként nyert al

TímiÍr Máté kalmazást.

Pedagógiai és nevelői munkáját a lelkiis
meretesség, az ügybuzgalom, a fáradhatatlan
munkavégzés, és hozzáértés jellemezte.

Rövidesen Dévaványára került igazgatónak,
majd eredményes munkája elismeréséül Gyomára
került a Művelődési Osztály vezetőjének.

1957-ben visszament Dévaványára ahol iaaz-, o

Kedves Olvasóm! gatóként működött nyugdíjazásáig. Szívügyeként
A most következő kezelte a Dolgozók Általános Iskolájának
megemlékezésnek működését. Munkájával döntően hozzájárult a
kettős jelentőséget korszerű, új általános iskola felépítéséhez.
ad, egyrészt az, Igazgatósága alatt vezetése mellett a gimnáziumi
hogy nemrég bú- oktatás is beindult.
csúztunk Tőle, más- Két gyermekük: Béla és Judit, egyetemet végzett.
részt általa és Vele, Budapesten és környékén telepedtek le. Ötödik
élete felidézésével unokájukat várva a fővárosban voltak a
emlékezünk a nagyszülők. Három heti boldog együttlét után
Pedagógus Napra. indultak volna haza Dévaványára. Indulás előtt az
Bár sorozatunkban autóbuszon érte az infarktus. Pillanat alatt ment el

eddig is sok pedagógus életét ismerhették meg, boldog házaséletük 45. évében.
mégis ez a nap kötelez! Kötelez mindnyájunkat: Mivel mindkét gyermekük a fővárosban él a
Soha ne feledkezzünk mea a "Nemzet napszámo- hozzájuk közeli Óbudai temetőben helyezték ö;ök
,o l

sai"-ról. Ime egy a sok közüL egy a legnagysze- nyuga omra.
rűbbek közül, íme az életrajz: 1958-ban "Kiváló tanár" kitüntetésben részesült,

Kisiparos család e,lső gyermeke. Édesapja, József magkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát is.
cipész, anyja Galambos Ilona. Két húga Borbála, 1997-ben vette át Arany Diplomáját.
országos hirű fizikus, Amerikában ét és Szabó Kedvenc időtöltése volt az orgona és harmo
Incéné Margit, ny. óvónő, aki mint a Népfront nizálás, a pingp~mgozás, a sakk. De szeretett
elnöke tevékenykedett a városban. kerékpározni, olvasni. Nyugdíjas életében az

Endrődön v~gezte az elemi és polgári iskolai unokák jelentették az éltető napfényt.
tanulmányait. Ugyes, igyekvő tanuló v.olt. Kitűnő Nagyszerű pedagógus, hűséges családfő, cél
polgári iskolai végzettségével is előbb ipari szakmát jaiért..kit~,rtóan dolgozó, fáradhatatlan munkásság
(fodrászat) tanult a család nehéz gazdasági helyzete gal kuzdo ember volt, aki megadta Istennek, ami az
miatt. Majd Csernus Mihály ápátplébános seaít-' Istené és a császárnak, ami a császáré.
ségévet tandijmentesség biztosítása mell~tt, A . leg~rtékesebb endrődiek közül való volt.
tanítóképzőbe jelentkezett a Muraközben lévő Legyen bekés' nyugodalma!
Csáktornyára. A bekövetkezett hadi helyzet

Szülőföld: I3ölcső, majd koporsó!
. Sarkcsillag a négy égtáj felőli

Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,
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JÚNIUS HÓNAP ÜNNEPEI
PÜNI<.ÖSDHÉTFÖ

Lwanga Szent Károly és társai vér

tanúk

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
Szent Bamabás apostol

Paduai Szent Antal

URNAPJA

Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő

Jézus SzenTséges Sz.íve

A Boldogságos Szüz Mária szeplőte

len Szive

Keresztelő Szell[ János születése

Szent László király

Szent Pétel' és PáJ aposlolok

június I. hétfő:

június 2. szerda:

június 7. vasárnap:
június) I. csütörtök:'

lúnlus J3. szombat:
jLlnius 14. vasarnap:

június IS. hétfő

június 19. péntek:

június 20. szombat:

június 24. szerda:

június "27 szombat:

június 29. hérfö:

JlJNIUSI MISEREND

Hunya
Vasárnapokon: dé lelört l O-kor.
Hétköznapokon: kedden. csütörtökön és szombaton este 6-kor

valamint elsőpéntel,enként is. este 6-kor. A szombaT esti
mise előesti mise, így érvényes vasámapra.
Június 27-én, szombaton délelótt 10 órakor Szent László
templombúcsú

Szent Gellért Iskola kápolnája: június 14-én, vasárnap 17
órakor tanévzáró Te Deum

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor,. és este 7-kor, hétköznap reggel fél S-kor.
Június J4 vasárnap, Urnapja: délelőlt JO-kor, körmenettel

Gvoma
---Vasárnapokon l O-kor, hétköznap 18 óra.

Jún ius 20-án, szombaton délelőtt 10 órakot· Jézus Szíve
templombúcsú

Elsőáldozás

Május 17-én nagy ünnepe volt a hunyai egyházközségnek. 15
gyerek alaposan felkészülve. elöször vette magallOz az
Oltáriszentséget. Az ünnepi ITI isc után a gyerekek agapén vettek részt.
EJőne pénTekcn il bűnbocsanat szentségéhez járultunk. igy tiszta
lélekkel vártuk a tablkozást az Úr .láussal.

Május 23-án. szombatOn délután 3 órakor a gyol1l3endröcii Szent
Gdlért Katolikus Általános Iskola kapolmijában volt nagy ünnep. IS
gyerek volr elsőáldozó. A g)'erád~ három éven Kereszrül k-:sz(úek
erre a sz6p eseményre. Az ltnl1eps0gel az ebédlőbell megrendezett kis
vendéglanis ldle még kle.ithelerknebbé il gyerekek számara.

az oldJ1c szerkeszrwe: Ivimyi Liiszió plebanos

emléke velünk maradjon, testét eledelül és
vérét italul hagyta ránk, hogy azt a hívek
milgukhoz vegyék a kenyér és a bor színe alatt.
Ó, drága, csodálatos, lldvösségszerző és mín-
den gyönyörLíséggel teljes vendégség I Lehel-e

valélmi is ennél drágább vendégség? Itt nem borjilk és bélkok
húsát eszik, mint az Ószövetségben, hanem magát Krisztust, a
valóságos Istent kapjuk eledelül. Van-e ennél a szentségnél
csodálotosabb dolog?

Ez a legüdvösségesebb szentség is, hiszen eltörli bűneinket,

növeli erényeinket, és szívünket teljesen ellölti mennyei
adománYiÍval.

Az Egyház áldozatként ajánlja fel élőkért és holtakért, hogy
minclenki javára legyen, hiszen Krisztus mindnyájunk
üdvösségére alapítottél.

Kimondhatatlanul édességes szentség: hiszen ebben vesszLIk
magunkhoz minden lelki öröm igazi lorr<íséÍt. Annak a kitlintető

jóságos szeretetnek ilZ emlékét L1nnepeljLlk e szentségben, amely
ről Krisztus o krnszenvedésével tett bizonyságot

Hogy e mérhetetlen szeretetével hívei szívét minél jobban
betöltse, az utolsó vacsorán - amikor tilnítványaival együtt ünne
pelte a Húsvétot, és már élZ Atyához készült távozni a világból 

megalilpította az Oltáriszentséget. így lett élZ Oltáriszentség
Krisztus szenvedésének örök emlékezete, élZ ószövetségi
előképek beteljesedése, Krisztus legnJgyobb csodájJ, amely erőt

adó vigJsztalás mindJzoknak. akik eitávozásán szomorkodtok.

-'

URNAP

Aquinóí Szent Tamás (1225-1274) müveiböl:

Ó, drága, csodálatos vendégség I

június 74-én, vasárnap Úrnapja lesz,
Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe.
Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön,
de számos országban, (gy nálunk is, iJ

következő vasárnapon tartoit főünnep.
A mise és az Oltáriszentség megiJlap(tás,ínak tulaJelonképpeni

megemlékező napja ugyan a N'lgyoütörtök, ele mert il

Nagyhéten lelkünk nem tudjiJ eléggé kifejezni az
Oltáriszentségbe vetett hitünk, reményünk, szeretetünk öröméi, e
célt szolgálja az Úrnap. Krisztus megtestesülése nem ért végei
földi életében, hanem mennybemenetele ut,ín is közöttünk van,
kiváltképpen az Oltáriszentségben. Az ünnepi miséhez CSiJt
lakozik il szentségi körmenet.

lsten egyszülött Fia az ő saját istenségének részeseivé Jbrt
tenni minket. Ezért fölvette természetlinket, emberré lett, hogy az
emberek az isteni természet részeseivé legyenek.

Ezen felül pedig amít természetlinkbői fölvett, azt egészen

odaadta áldozatul J mi üdvösségünkért. A kereszt oltéÍréÍn ugYilnis
feláldozta testét az Atyának kiengesztelésünkért, vérét ontollil
megvaltásunk áraként és lelki újjászületésünk fürdőjének

megJlapítéÍsál·a, hogy kiszabadítson J gyászos szolgaságból, és
lemossa minden bLínCrnket.

Hogy pedig ennek a nagy, ajándékozó, örök szeretetének
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Nőgyóg)':.ísZ:lri-Ol1kológiai szűrővizsgjbnal

az egészséges élerélt

ORVOSI
TANÁCSOK

Dr. CSABA KÁLMÁN
örömére.

ban nem jelentkezik. Sajnos fiatal korban is
előfordulhat, jómagam kezdő orvosként
1963-ban 16 éves liatal l<iny halálái láttam
ennek kapcsitn. A m~hsz:ái sZL'1l0 v'izso{tlarat
h[ivelYI11 ikl'oszk.óppal, h:enétvizsgála([~ igen
reszlelesen lehel elvégezni, s a legkisebb
elváltozi:Ísl is lel khet fedezni. Minden Ilem
megszokolt hüvelyfolyás~al, vérzéssel. a
hazas élet kilpcSi:Ín keletkezett vérzé~sel
azonnal Nőgyógyász szakorvoshoz kell for
dulni.

3. A méhtest rákos elváltozása az 50
év feletti Ilők betegsége zömmel, de koniban
és 70 évell felül is előfordul. Különös figyel
met kell fcJl'dilani cl cukorbeteg, nagy restsu
Iyú, ll1ag<lsvérnYOl11ás belegségben szenvedő

nöbetegckre. Minden vérzeSl ['endel
knesseggel. különösen a vállOZÓ KOr laján
azonnal nőgyógyász szakorvoshoz kell for
dldni. A rendszeres citológiai vizsgálat is
kórjelző lehet. Egyszerü kis nögyógyászati
bcavatKoz,ís során Véti 8nyagból szövettani
vizsgalaaal II baj telkdezhetö, és a betegség
- a sldyossag tl'lggvényébcn - kisebb-nGl
gyobb nőgyógyasl::lti mÜlélt~1 megszüntet
Ilerő.

4. .'\ pelckszek I'Osszindulatü elvál·
lozásai szimén a változókor tájan fordulnak
elő és az életkor előrehaJadtáv~1 számuk nö.
70 éves kor túj<in éri el a m::lximumor. Ie.en
alattomos betegség, alhasi fájdalom, tests~ly
fogyás, általános leromlás. ['ossz Közérzet,
bizonyIalan hasi panu5zok eseten nőgyó
gycisz szakol'Vost kell kikeresni. Ultrahan!.!.
l'izsgálattal8 baj I'elkdezhcrő. -

5 Az emlők rosszindulGlILI elváltozá-
s::li első helyen 811118k a nők rosszindulatú
daganatai között A z öt évet <lZ összes
felfedezeIt betegneK csupan 50%-a éli meg.
ezén a korai rel ismerés nagyon lényege;
Fokozort kockazillOt jelenr a családi előfor

dulás, a korai l11<;;nstrlláció és a késői változó
kol', késöi terhesség és a szoptatás Ili anya.
tvl il1dw ell1lővc:l kapc:;olatos panasz esetén
azonnal keressük fel a nőgyóg)'i:Ísz szakor
vost. Külsö vizsgálattal. mammográl'iávaL
ultrahangos vizsgálattal, citológiai vizsgálat
tal. és pl'óbakimelszés során nyen szövettani
vizsg,ílattal lisztázható a baj.

A felsorolt bajok 0s' tünetek bárkit
megrél1líthemek. A gyoll1<lcndrödi rendelőin
táet áltul bizlosított nögyógyászati-onkoló
gi8i szCII'és ével1kénli ellenőrző szolQ:áltatásat
igénybe véve ekI'i1t:li~lk. hogy ne alakulhas
Son Kj a szöl'l1ylr kÓI·. s egészségesen
élhessenek viÍl'osllnkban és kö7nYéké~ élő
nők az ernbei'i kor végső hat<iráig családjuk

I. A szemérem
test rosszindulatú elvál
lozása áltahlbGln a v<il
lozókor tájcin szokolt
jekntkczni. ez0rl e
területen eiMarduló,
minden nem
l1legszokolt. elvalrozas
sa I rel kelJ Keresn i a
nögyógyász .szaKorvOSI.
2. A l11~hsz<ij

rosszindulatú clvál-
toz<isa i'öm0ben 35-40
éves kOI'ban lardul elő.

Ez azonban nem jelenli
azt, hogy más életkor-

Korunk nagy
kihívása, a
rosszindulatú
betegségek
ellel1i hGlrc.
m i n cl e n
felelös,n gon
dolkodó

cgCSZSégligyi dolgozót eién. Legfőbb

él'léklink az egészségl'lnk, s hogy ;z ne
károsodjon, a 11őgyógyászati-onkológiéli

szürövizsgálGlt legfontosabb célkitűzése.

Rendszeres nögyógyászmi szürövizsgálanal,
korai pontos diagnózis fel<illítás<ival.
Il1cg<;lözhetjük az esetleg visszafordíthatat~
18nniÍ való bajt.

A legfontosGlbb felaciGlt az, hogy azt 'lZ

<illapotot ismerje I'el a sziirést végző orvos.
melyne!; megszünrerésével a rosszindulat~
betegség megelőzhctö. illetve az esetleg
ki,I1üklllt vúltozás még eredm0nycsen kezel
hető. Az időben elkezden kezelés tehat
eg0szséger jelent. ,I szürésen való részvétel a
baj meg~lőzés(t .szolgalia.

E bevezető utan. I'~szlet<;;sc:n szeretném
ismerrerni aL .ikl 501'<'1n slüks~!.!.essé villó
szürövizsgalati lehetőségeket, klU6nös tekin
lettel a nőgyógy~s7.ati terüktre.

A női szerveZét speciális követ<:lll1ényei
alGlp.jún <1 szl'lrővizsgál~ll elsősorban a
rosszindulatú megbetegedések t~lderítésére.

megelőzésüe. illetve a rákmegelöző állapor
ICllkriksére és l11egsziintetés~re kell. ho!!."
töl·~KedieI1. --

A nögyógyászati-onkológiai szClrest
minden éklkorban. évenké~[i rendsze
rességgel kell igél1ybe venni. Rosszindulatú
betegség minden élelKOI'ban előfordulhat,

tnl11<!szetcsen az életkor befolyásolja az
esetek szám<1t, Ennek megfelelően v~nnak
(ll életnek vesúlyeztetettcbb szakaszai.
Szervelőfc)I·dulús. illetve az 0lerkol' tU!?!.!.
véll;'.iben I'észktes~n a követkaokre k':11
I'igyelni:

HUNYA ALAJOS
VALUSI(A lAJOS

MINDENT EGY HELYEN
i~i;fl! PIKTOR BOLTBAN!

,,"'§ endrőd, Fő út 204.
.;~o:;:: ~;.;:."""

.,';;~7lJ,--.·· n: 66-386-611.)
~1W.U?Wir.. {t~!7~

Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok szegek, ,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
~ADLÓ BUR~OLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZA RAGASZTOK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.

AKERTBARÁT KÖR ÜZENI•..
A kertészkedő él
gazdáikadá ember
számára megérkezetr
az igazi jó idő, amikor
lassan lehet lálni ozl,
hogy mil remélhefünk a
munkánk nyomán.
Sajnos o növény-

belegségek és kárlevők mindig tartogalnak számunkra
meglepetéseket, omelyekből idén bőven kijutott.

A csopadékos, hűvös, párás idő nagy károkol akozotl o
csonthéjas gyümölc.sökben akojszi, meggy él cseresznyelákban.
Akárokozá oMaNILlA GOMBA, melynek két fajtája ismeretes: oz
egyik a virágot és a hajtósi, a másik a lermést, de nemcsak o
csonthéjas gyümölcsöt, hanem az olmástermésüeket is károsítja.
lit mosl csak o virághervadásl és hojtásszárodásl elöidőző

monília gombával foglalkozunk.
A gombánok, - kedvező idöjárás következményekén I, - a

szaporító szerve, melyet spórának nevezünk, rákerül a virág
ragadós bibéjere lit kicsirázik la nedves idő következtében)
majd beha lal a virág mogkpzdeményébe, és azt lermészetese~
elpusztítja. Agombolanál tápanyagai vesz el a gozdanövénytől,

és lovább növekedik, o virágkocsányon keresztül az egy esetleg
két éves hoilásbo kerül. Akártétel eredménye az, hogy o hajlás
elszárad. Sajnos o kiskertekben nagyon sok elszárodt vékony
hajtást lehet látni. Ezeket vógjuk le és égessük el, o lovábbi fer
tőzés megakadályozása érdekében. Ajánlotos Zinebbel, illetve
réztartalmú vegyszerekkel megpermelezni. Ajövöl illelően pedig
rügyfakadáskar (elölle és ultina is lehet) I vagy 5%·as bordói
lével végezzünk lemosó permelezés!.

Megjelent a szőlőkben a szőlöotko. SZlvá sZáilZervé~el

megszúrja a levéllemezl lápanyagszerzés céljábál. Ennek ered
ményekénl4-8 mm-es álmérőjű dudor keletkezik. Ugyanakkor a
levéllonák részén szöszösödés bevonat kép zöd ik a mélyedések
ben. Sokan összetévesztik ezt a kárlevőt a peronoszpórávol. Ha
egy pár levelen jelenik meg ez a kártevő, még nem okoz
különösebb gondot. Ho azonban minden levél dudoros akkor
már komoly kártevésröl beszélhelünk. Idegölö mereg;el kell
védekeznünk ellene. En már hosszú évek óto RI 5B. vegyszert
használok. I(everhetö sok egyéb gombaölő mrrel Ezzel a
méreggel védekezek a szölömoly, levéltetvek, egyéb más
mo/yok, légy, szúnyog ellen. lit szeretném felhívni a figyelmet,
hogya bordói lét ne keverjük más szerekkel, mert csökkenti cr

hatást (közömbösíti).
Azt javasoliuk, hogy aki végleg nincs tisztában valamilyen

krirtevö okozia betegséggel, bizolommo/loldulhol Várfi Andrós
szakemberhez, aki minden mrdán délulán a lakosság ren
delkezésére áll.
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HUNYAI HIRADO

Az Önkormányzat hírei

7

Hunya Község Képviselő-testülete április végi ülésén megCIlkotta rtn
dd~tét a telepliks köztlsztasagáról es a szemétszállitási közszolgált,llás
körel~zö igénybevételéröl. Ennek értelmében:

Minden magán éS jogi személy kÖldts a Ilózrnnási llullúd0kot az
ezzel megbizon GYOMASZOLG f<.ft-vd elszállillami. Bárhul másutt
elhelyezett hulladék szabálysértési eljárást von mag~ utiÍn ..'s 10.000
forinrig teljedö pénzbírsággal sújthato:

Szintén ezen C1Z ülésen alkotott rendeletet a testület a gyermek.::k
védelméről. amelyben többek között a gyermekjóléti szolgálar felál
lításárói döntött.

[zt az intáményr GyomaendrődPolgármesteri Hivnt<liával kötött tár
sulási szerzödés alapján két önkormiÍnyzat közösen működteti.

. Már koróbban. a költségvetés élkészültekor kiderült. hogy a
[<épviselö-restület 1998-banjekntös forráshiánnyal (közel 9 millió forint-

lal) lesz kénytelen számolni. Ennek enyh;t~sére készült az ÖNHII</-s
(öllhibóján kivül hótranyos helyzetü) pályázat'. A k<::c\vaötlcn
mutatószámok miall azonban csupán alig l millió fminl segítségre kllet
sz<Ímitani. A továbbra is fennitlló Ilatalmas hiány nagyon nehéz
helyatbe hozza az önkormányzatot. Ezt még fokozza a taviÍbb ~úlyos

bod6 árvízhelyze:t'. mellyel mM több mint egy éve küzd a le:kpüks. E
hónap elején,; közel egy millió negyszázeztr forinlnyi köllség gyűlt össze:
az elháritasi mllnkálarok.ból. Ezt Vis Maior pályázaton igényelte: viss/.a a
Képviselő-testülel. melyet a Magyar Terülctfcjlesztés meg is ilell
szamára. [z az összeg azonban csak a val6s és mar kifizetett szilmlakat
fedezi. A csatornázósi munkálatok folytatására ezén szintén pályázatat
nyujrott be a község a Megyei Terülerfcjkszlési Tanács célirányú támo
gatási alapjához. A pályázat összege 12 millió forinl. melyről június ele
jén elönl CI taniÍes.

TíMÁR BÉLÁNÉ

SOCZÓNÉ FARKASlNSZKI ILDikÓ

Hagyomány iskolánkban, hogy évenként r;;';:~J::;;::;:';::";:=pj.II=. sebbnél érdekesebb állatoka!. Több mint
hulladékgyűjtést szervezünk. Ezzel egyrészt négy órál föltöltünk a vadosporkban
gyarapít juk a diákönkormányzat pénzét, Utolsó utunk o Dómhoz vezetet1, hiszen
mósrész! környezetünk tisztaságát óvjuk. JATE csillagvizsgálóhoz vezetet!, ahol Or. Szeged legnagyobb nevezetességét nem

Ismerősöket és ismerelleneket kereslek Szathmáry Károly egyetemi lanár tonott szá- lehet kihagyni a programból A gyerekek
fel a gyerekek, és o falu lakossága örömmel munkra csodálatos előadást. A gyerekek elámultak a templom méreteitől és
fogadla őket, hiszen megszabadullok megismerkedhetlek o lávcső részeivel, díszrlésétől. Izgatoltan keresték a "Szegedi
feleslegessé vált újságaiktól. Az elszállítás használalával. A fonár úr beszélt az űrku- Máriát" ábrázoló képet, amelyről meséllem
napján reggel 8 órakor gyülekeztünk tatás legújabb eredményeiről, a bolygók nekik. Nagy érdeklődéssel hallgatták a
Művelődési Hóz udvarán Hoztak papírhul- elhelyezkedéséről, és e közben csodálalos templom éprlésének történetét, és addig
ladékol kerékpáron, kiskocsin, traktoron és felvélelekel láthaItunk, amelyeke! oz űrben szinle senki nem jölt ki o templomból, míg el
teherautón is. Micsoda élmény volt szá- keringő műholdak készítettek. nem mondott egy imát oz oltár előtt

mukra ez o munka, öröm volt nézni. A gyerekek fantáziáját legjobban a A meglepefés program, o nap záró
Amikor megérkezet! Békéscsobáról o dinoszauruszok kipusztulásárál szóló eseménye voll, amikor elvittük őket a Virág

teherautó, rendkívül fegyelmezetten és gyor- történet mozgatta meg Felsétáltunk az cukrászdába fagylaltozni. Elámultak a nagy
san rakták fel o hulladékat és még aznap obszervalóriumba is, ahol azt a hatalmas választékiól, a szebbnél szebb sütemények
megtudták, hogy összesen 42 mázsa gyűlt távcsövel nézheltük meg, amellyel éjszo- től A teraszon azután kényelmesen elfo
össze Köszönel a falu lokólnak. szülőknek, kánként az égboltot figyelik. gyaszlVa a "meglepetést" csodálkozva
pedagógusoknak, akik részt vettek o papír- A következő ó1lomásunk o Vadaspark figyelték o város nyüzsgésél, az óriási for-
gyűilésben. volt. ahol Dél-Amerika állalvilágával galmat. A fiúk lekendezve mulogatták

A hulladékért kapot! pénzből valomeny- ismerkedhellünk meg Olyan állatokat egymásnak a márkás motorokot, oulókal.
nyi gyermek egyformán fog részesülni. A IÓlhattunk it!, amelyekkel a gyerekek még Hazafelé az úton már m!ndenkin lát
tavalyi évben a diákönkormányzat az év állatkertben sem találkoztak. Időnként szoltak a fáradtság jelei, de azén nagy
végi jutalmazásakat és a kirándulásokat furcsóllották, hogy nem jön elő az állal a lelkesedéssel énekeltünk hazáig
támogat1a rejlekéből. és nem láthatják, de ők is belát- A felső lagozotosok kirándulása június

Az alsó tagozafosok ilyen támogatások lák, mennyivel jobb egy ilyen helyen az 6110- második felében lesz, ők 5 napra
eredményeképpen mindössze 550 forinIért toknak, mint a szűk állatkerti ketrecben. Kismorosra ulaznok Erről akirándulásról
egy egész napos szegedi kiránduláson Óriélsi élmény volt közelről figyelni o teknős- majd augusztusi számunkban fogok kedves
vehettek részt Május l3-án autóbusszal béka családot, o "maiomszigeten" ugrán- olvasóimnak beszámolni
indultunk útnak, hogy Szeged néhány dozó. verekedő majmokol, a vízben úszkáló
nevezelességé megtekintsük. Első utunk a vízidisznót, s még I~helne sorolni az érdeke-

Az ablak
teszi
a házatMinőséginői cipők nagy választékban)

kevező áron

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45.
Telefon: 06/66 386-578

06/30436-781

~~

MŰANYAGAJTÓK, ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendröd, Fö út 81/1

81 /l.Tel/Fax: 66/386-328
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"MERT' ÚGY MEGSZERETTEM RODOSTÓT,
Az Endrödiek Baráti Körének találkozójáról

Móius 16-ón délelőtt 10 óra tóiban mór gyülekeztek az
Endrődiek Baróti Körének tagiai, a meghivott vendégek a
Rózsahegyi Kálmón Általános Iskola iornatermében A vórakozás
percei a talólkozósok örömével, és a monumentólis, eddig még
együtt soha ki nem ól1l10tt endrődi születésű Uhrin Péter képeivel .
való ismerkedéssel teltek. Maid az iskolai csengő hang lóra min
denki elfoglalta helyét

Hornokné Németh Eszter bevesző szavaival vette kezdetét oz
ünnepség Őt idézzük

"Kedves Barátaimi Engedjék meg, hogy egy szép üdvözléssel
kezdiem: - lsten hozta kedves mindnyóiukat l A felelet erre
Endrődön: - Köszönöm, magam is igyekeztem Ha ez az üdvözlés
helyileg bárhol is elhangzik, szinte biztosok lehefünk abbon, hogy
endrődiek talólkoztak egymóssaL Mesélik, hogya nagy
Budapesten álltak o vásárlók egy kenyeres pult előtt, és az egyikük
megkérdezte - Aztán pú ha ez a kenyer? Amikor ment kifelé, vala
ki vállára tette a kezét: . Maga nem endrődi véletlenül?

A héten volt a tájházban egy gyomai gyermekcsoport, és az
egyik gyerek megkérdezte - Van itt komra? Ho akariuk, ha nem,
igen gyakran etőtörnek belőlünk olyan szokások, mozdulatok, kife
iezések, amelyek gyerekkorunkban vésődtek belénk kitöröl
hetetlenül.

Amióta erre a napra készülődöm, sokszor eszembe iutott,
milyen találó kifeiezé6 a földi szó Kötődést ielent - kölődést

egymáshoz, kötődést a szülőföldhöz Mindenki ismeri közülünk azt
oz érzést, amikor hazaérkezünk. Érkezzünk bárhonnan, vagy bór
milyen iárművel, ahogyan közeledünk Endrődhöz, kialakul, maid
megnövekszik bennünk egyfaita feszültség. És amikor meglóquk az
a templomtornyot, amelyből csak egy van avilógon, meleg ség önt
el bennünket, semmihez sem hasoniJlható nyugalom hazaértünk
Mósnak, mós, nekünk ez o hely a kezdőpont és sokunknak a végső

pont is - itt születtünk Itt kaptuk az első, meghatórozó leckéket a
vilógban való eligazodóshoz, il1 kaptunk olyan tartóst és
jellemvonósokat, amely elégnek bizonyult ahhoz, hogy az ország,
netán a világ bármely pontián meg tud[uk óllni a helyünket Mert az
élet beleszólt dolgainkba, nagyon sokan elmentek közülünk.
Különböző okok miatt, legfőképpen a megélhetőségért, mondia az
endrődi. És boldogultak, sokan közülünk igen komoly ered
ményeket értek el. Sokszor elgondolom, hogy hány csillagot adott
Endrőd az ország egére, miközben a falu ege, bizony elsötétült,
hiszen a 14000 emberből ma alig 6000 él itt."

Hornokné Német Eszter kedves szavai után az egyesület
elnöke Tímár Máté emelkedett szólósra

"Barátaimi Testvéreim I Sok-bajlátott szülőföldünk vigasztaló
szeretetében I - kezdte megnyitö beszédét - Megvénülhet az
anyaszülte ember, a honvógya nem vénül vele soha, ha Körösfői

messzi hailia is ólomra a fejét, oda, hovó a megélhetés kényszere,
a boldogulós reménye, vagy mós élet-meghatórozó kényszerűség

űzte Hiszen az endrődieknek az újratelepülés kezdete óta
örökösen szűk voll Macedóniai S beilleszkedhettek ott, ahovó a
sors vezette őket, mindig érvényes volt rájuk a mikeskelemeni
idézet "Mert úgy megszerettem Rodostót, hogy el nem feledhetem
Zógonf"

Endrődöt o mi Zágonunkat, mi sem feledheqük - már Gyomáról
o honvágy fordílono vissza - nyelvünk bele-belefeledkezik e-hang
zós gyönyörűségbe, s igy lesz oz egyszerből egyszer, az emberből

ember s ez a sajótosság annyira a miénk, s táinyelvfeletti, hogy
éppen Zágon ban nem akartók elhinni, hogy én vagyok o távol

honos, és nem o "szomszédban született" feleségem.
Ez füz minket össze, oz idekötődő emlékek és sirok mellett, s

Dusa Katalin főiskolás, és Kiszely Zoltán szi/rJész szavalatai tet/ék
még felejthetienebbé a találkozói

most amikor e sereglés rendién közösségünknek új működési sza
kaszát kezdiük, engediétek meg, hogy szeretettel köszöntsem
mindnyójatokat e teslvériesülő ünnepen, és tanácskozásunkal
megnyissom és kérem egyperces néma felóllással emlékezzünk
meg halottainkról.

E mögött o mostani sereglés mögött is ilyen mikesi
összeterelődés rejtezkedik, megidézve boldogult Rózsahegyi
Kólmón bótyónkat, - oki bór alig mérhető esztendőkbe, amit e
földön élt - tanúia vagyok, hogy még a Hamlet sirásóiának nyelvét
is olyan mélységes endrődiséggel mondto - élte -, akár Tiborc,
vagyafalurosszo nyelvéti S ebből kifeledkezni holtig sem tudott.

Rá emlékezve, emlékét idézve különös szeretettel illendő

köszöntenünk nevének örök,1őiéf Rózsahegyi Marikár, akit
egyesülelünk tiszteletbeli tagjónak lekintünk és szeretünk. Kérjük,
érezze ezt és ez az érzés is gazdogl1sa oz életét.

Ez az érem egyik oldala, mely emlékezésbe zsondll S o mósik
felelősségrel Mert mögüle elénkbe villan o mósik Endrőd is. Alig
húszezer holdas tizenkétezres népességgel, szapora cse
csemőhalóllol, béresekkel, negyedesekkel, kubikosokkal, kivándor
lássai, csendőrsortűzzel, irózi, ecsegfalvi, bucsai, körös/adónyi,
dunakömlődi telepesekkel, s lesorvadóssal a hatezres
lakosságszóm alól

Világképünknek meghotórozóio ez is, o szebb iövendő

épl1ésének kötelezettségével
Tanácskozósunkat megnyitom"
Ezek után ismét Hornonké vette óf o szól. hogy kezdetét vegye

az ünnepség, e szavakkal fordul! oz egybegyűltekhez:

"Nagyon vártunk benneteket, kedves Barátaink
Azt, ugye mondanom sem kell, hogyahirről, hogy oz elszár

mazott endrődiek hazaiönnek, mindenki tud Az isfermészetes, és
a kötődés része, hogy ilyenkor oz itthoniok sorra veszik: kiről mit
tudnak, ki hová került, mi lett a sorsa, mikor van itthon, most vajon
hazajön-e? Hetek óta ez a téma Endrődön, és nagyon jó dolog,
mert azt bizonYl1io, hogya falu még mindig szómon tartia régen
volt lakóit.

És ezzel pórhuzamosan, természetesen készülődtünk is a
méltó fogadtatásra. De nem csak az un. "bizotisóg", annál sokkol
sokkal többen. Először is a gyerekek a délutón öt órai műsorukkal
Aztán az Uhrin család példóul o mostani alkalomra lehetővé tette
a körülöttünk látható kióll11ósi anyagot. Aztán azok az ismerős asz
szonyok, akik az esti óllófogadásra süteményekkel készültek, vagy
azok, akik az állófogadóst anyagiakkal segitették. Kérlek
Benneteket, hogy aki csak tud, iöijön el az állófogdásra, mert ott
láfia vendégül Endrőd elszármazott barátait. De ott nemcsak a
vendéglótásróllesz szó, hanem arról, hogy odo nagyon sok itthon
élő endrődi is eljön. Vannak, akik erre a mai napra verssel, ének-
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NEM FELEDHET M ZÁGONT'
számmal készültek Őket hallhatjuk majd a most következő műsor

folyamán."
Ezek után a Zenebarátok Kórusa szívet-lelkel gyönyörködtető

előadása következet!. Vezényelt Erdeiné Mucsi Már1a. Bartók:
Áldás-békesség. Kodály Zöld erdőben ( művei hangoztok el.

Következett o találkozó hivatalos része o KOZGYŰlES, melyet
Császárné Gyuricza Evo vezelett le. Titkóri beszámolójóban
elmondta, hogy egy év 01011 háromszor találkozott o Baráti KÖr
10gSágo, egyszer Budapesten és kél ízben Endrödön A budapesti
találkozó löbb éves sikertelen szervezés után Timár Imre és Kovács
Zoltán kitartó munkájával jött lélre Ezen o lalólkozón több mint 20
an veNek részt, akik első ízben jöttek el, és váltak a Baráti Kör tog
laivá. Mind e mellel1 változatlanul keressük azokat, akikhez még
nem lutot! el hírünk, s szivesen jönnének sorain kba, A lovábbiok
ban o pénzügyi beszámolóra és oz alapszabóly módoSllására
kerűlt sor, A Közgyűlés o beszámolót és oz alopszabály
módos/lását elfogadta

A Közgyűlés befejező aktusa volt, hogya tagság soraiba
fogadla Abóczkynét Rózsahegyi Morikót Majd ezt követően Timór
Máté átadja Morikának ozl az oklevelet, melyben Őt oz Endrödiek
Baráli Köre örökös tagjává nyilvánilotto, Az oklevelet o következő

szavok kiséretében adto át:

"Szeretett kedves barátaim'
Kedves Rózsahegyi Morika'
Ho olykor rámtenyereI több mint hét évtizedem, belémnyiiolI.

nak Szibéria, bör1ön, és életküzdelmi hozományoim, ilyenkor mo
gammentéséből rendszerint behunyom a szemem és visz
szarévedek oz időben,

Rendszerint a Liget jelenik meg emlékezetem képernyőjén o
rögtönzött szabadtéri szinpadóvol, roila egy ősz, göndör haiú,
csupa mosoly-szép emberorccol, oki sohasem hallott
gyönyörűségű zengzetes mogónhongzós, harangcsendüléses
zárt "e" betOs vallomásbon tett hitet endrődisége, idetartozása, és
szülőföldünk vállalósa mellett

Ez a drága bácsi, szin1e oz egész ország Kálmón bócsija
Rózsahegyi Kálmán, színművész, a Magyar Királyi
Kormányfőlanácsos, o Nemzeti Szinhóz örökös lagja volt. Nálo oz
endrődiség annyira hozzötartozó volt, mint o teste és o lelke. Ezen
o szép endrődi nyelven formálta a Hamlet sírásóját, éppen úgy
akár o Falurosszobéli szerepét, vagy bármely film alokl1ósát.

Most is ez a kép, ez o halhatatlan jelenSég szorong bennem,
amikor kinyilvánl1om. hogy Egyesületünk, Abóczkynél, Rózsahegyi
Morikát, miután tagjai sorába sorolta, annak Örökös Tisz eleIbeli
Tagjává is nyilvánIlotJa.

Adja a jó lsten, hogy minél tOl/öbb viselhesse ezt o cimel,
erőben, egészségben, kedves személyének és mindannyiunknak
örömére, Rózsahegyi Kálmán emlékének itthoni és nagyvilági szol
gálatában"

A jelenlévők nagy tapssol fogadták o mikrofonhoz lépő Morikót,
oki megköszönte ezt o megtiszieltelésl, maid égre emelve tekin
tetél fennhangon száll: "Nagyapa, ezt ketten kaptukl"

És ismét Harnokné Németh Eszter vette ót o szót, és vezette
tovóbb oz ünnepségei, mely o kórussal íolytotódatt. Ezúttal Kodály
Felragyog szép málusunk, Márványszoborhoz" Modrigálok
következtek

Az ünnepségei Gergely Ágnes Pannon ég 01011 és oz ir fohász,
Timár Máté Emlékkisértőhajnaion c. verseinek elmondása követte,
amelyekef Dusa Katalin főiskolai hollg01ó és Kiszely Zoltón o
Békéscsabai Jókai Színház tagja mondtok el, a közönség nagy tel
szése mellett.

A versek közöt! Mészáros Elekné Ugrin Magda népdalokkal
gyönyörködiette hallgatóságát.

A műsor Hegedűs Boldizsárné Liziczoi Margilka megragadó
énekhangján megszólolto!ott endrődi ballodáinak előadásóval ért
végeI. E balladók a nép ajkán szülelett igaz helybeli törlénelekel
meséltek

Az ünnepség befejezéseként következett Uhrin Péler képeiből

aikalatt kiállilás megnyil6sa,
Elsőként Várfi András alpolgármester .az Onkormónyzot

nevében mondott köszönetei o Munkácsi Mih61y Múzeum
vezefésének, és mindazoknak oz Ugrin család tagjai közül, akik
lehetövé tették, ezt o példa nélkül 611ó eseményt, hogy 44 kép kiál
II16sro kerú!iön

Ezt követte HUl'\ya Elekné Voriú Moriann tanárnő megnyitója,
amelyben oparasztfestő élelútjóból idézett Mértan Gábor
könyvébőL

Hornokné Németh Eszter zárszovai után a résztvevök ebédig o
képekben gyönyórködhettek, s kedves beszélgetésekbe merültek a
régl61ottokkaL

A hosszúra nyúlj ebéd ufón kevés idő maradt o városnézésre,
16togotósokra, de oki tehette belótogotaN o femplomba, a lójház
bo, a régészeti múzeumba Es1e öt órakor kezdődött o Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola gáloestje, mely u1án állöfogadás
következel t, és éifélig tartó beszélgetések közepelle, vidám
nótázással fejeződött be az Endrődiek Boróti Körének nagysikerű

tolálkazója
CSÁSZÁR FERENC
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III.
szeretnék előrebocsatani - mielött adattáramból szemeigetek
olvasóim gyönyöi'űségére - , hogya legbeszéclesebb ragadvány
nevel< a tulajdonságokat "magyarázók"-

ime az "adattár" (}741 - 1990 közötti gyűjtés): Csendőr Adám,
S%ip (azaz szép) Bácsi, Füles Balogh, Bulázer 8alogh, Pájinkas
Barálh, Szamaras Bar<:i th , - előbbi a pálinkaíőzéssel folytatta "szent
hivatását", utóbbinak szamara volt Kala\)os Batári, Víkás (Vékás)
Bátori, Presbiter Bányai, Ványai Bárdos, Pólus Bene, Ványai Bere,
Czigány Berki, Gazda Béres, Genye Bíró, Malmos Biró, Sánta Bíró,
Munnuly Bíró, - "olyan makrancosol< vótak" -, Bába Bíró - "nagyon
szerettik a puszulyt" -, Radnóti Bódor - a Gömör megyei Radnótról
szarmaztak - , Fehir Bogár - "Füstös Bogár testvírje, csak ez szökés
vót, és feltűnöen szip fehir gyocsgalyát viselt (hordott) nyaranta" - ,
Füstös Bogár - "elébb testvírje, e' meg fekete hajú, barnabűrű vót" 
, 8ujdosó Csapó, Csipás Csapó, - "mindig szemfájós vót" - , DJótos
Csapó, Furulyás Csapó, Kani Csapó,

Kapás Csapó, Kutyás Csapó, Pusztai Csapó, Szálkás Csapó,
Szeglet Csapó - mert hogy sarkon laktak - , Szuszul<a Csapó - "az
orrukból beszíItek" -, Szénégető Csapó, Tosza Csapó, Csetkákás
Cseri, Nagyszemű Debreceni, Ökörcsordás Oomjál1, Búger Erelei,
Detektív Erdei - "mindent hamar megtudott" - , Kolbász Erdei,
Zsinór r::rclei - "akkurátus ember VÓl, még a boro%da is olyan
egyene~ vot nala, mintha zsinór melletl húzták vóna" - , Ver'ebes
erdei, Cikora fekete, Gelanyi Fel<ete, Kannyú I Fekete - "egyi!, előg
gyök lllegfutott gyáván" - , Kúpol' (KÖpOl) fekete - "FeJ<ete köport
árultak" - Merhugyos, vagy Meröhugyos Fekete, Mízes fekete,
Nagyonú fekete, Pipi Fekete -"arcul<, hajuk, bajuszuk is veres vát"
- , Puskéis Fekete -"arcuk olyan vót, mintha rögtön sírnának" - ,
Sómírö Fckete, Szarka rckete - "merthogy olyan szarka ter
mészetük vót" - , Szipa fekete - "az orrukat szítták folyton" - , Szűcs
fekete, Ványai fekete, Vásárbíró Feketc, Böndő Gál, Kisréti Gál,
Rigó Gál, Rőfös Gál, Szódás Gál, Vámos Gál, Gonosz Oroszi,
Hegyesorrú Hajdu, Kupec Hajdu, Rostas Hajdu, Szityilló Hajdu,
Zsíros Hajdu, Zugi Hegyesi, Hopsifia Fodor, Bogár Izsó, Csáki Izsó,
Molnár Izsó, Csorba Izsó, Csoze Izsó, -"mindig hazudott, mindenkit
bE:csapott" - , Dienes Izsó, Kasonú Izsó, Ragyás Izsó, Szerető Izsó,
Szúnyog Izsó - "víkony hajú, cérnatenorok" - , Gil'csi Kató - vékony,
sovány emberek - , Papucsos Kató, Róka Kató, - "ravaszok mind
nyájan" - Bakter Király, és folytatása a ]v részben. Megjegyzem,
bogy a ragadványnevek sok esetben rövidítve rögzödtek,
különösen él régiek, és tévhit az, hogy az ABC betűivel jelölték
azokat a családneveket ameiyekböl sok voll.

GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2
Tel.: 06-66-283-359

CSSZABÖ ISTvÁN

TOTÁL VECYESÁRUK
ÜZLETHÁZA

ÁRUAJÁNLATA:
(Endrődi u. l. Háztar1ási Bolt)

Tel: 386-637, vagy 06-20-254-663

Étoiaj l literes 207.-Ft/db
t:lOlaj kimért 182.-FtJl

Hagyma J20.-FtJkg
Étkezési burgonya 55.-Ft/kg

Hétízű kisüsti, hunyai fözésü pálinka
650.-ft/l

Hipó kimért 20.-fl/l
Vetömag kukorica Középéi1éküek,

fém záro Itak:
Oekalb 524-es JJ5.-Ft/kg
Dekalb 241-es 2JO.-FtJkg
OK-045 190.-Ftlkg

KÖSZÖNETNYilVÁNíTÁS

TiMÁR LAJOSNÉ
és családja

Köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik fér
lem, TiMÁR LAJOS,
temetésen megjelentek és
reszvétükkel fájdolmamat
enyníleni igyekeztek.

Garancia! Minőség!

Kedvező ár!

belt '- eip8

J~éretes fábbe(; készítést
mérsékelt (efárra( vá((a lunIt. ::

35-töf 42-es méretíq.
SE(JRO MODEll BT.

Fö út 57. ((Jolt Napkefeti I/endéíj(if helyén)
Tefefon: 06-66-386-800

Sorozatunk harmadik részéhez érve örömömre szolgál, hogy
észrevételeket kaptam a közelebbi és távolabbi rokonságtól. Némi
saitóhibáról, hiányossagról lévén szó - a nag'yobb békesség ked
véért - e következő fejC%et elejin a kifogásolt. hiányolt adatokat
helyre áJlítom; - az Lrész utol~ó elöLU ix'kezelése felülről a 11-12 sor
ban "Imre" után pátlás: Mózes (Mózses, Mózsi a korabeli 113Sznál<ll
ban), Albert, Sándor I,eclvelt keresztnevek a Csősz Szabóknál.
Tovább a 15. sorban nem"Galóczi", hanem Galgóczi (volt ti. a Csősz

Szabál; ereeleti neve).
Magam is restellem, de apai ágon törzsökös gyomai sz3.l'Jnazású

Kovács Imre íl'Ó, politikus, allamférfi sokszor és sok helyen leín
családtörténetét is kifelejtettem. Kovács Imre: "Elsüllyeelt ország"
Budapest, 1945. Cserépfalvi Kiadó 21. oldalán írja; "A:!.- első

települők között voltak öseil11, és rokonaim ősei is. Kovács, Kató és
Szilág-yLa Nagykúnságról húzódtak ide szabadmenetelü csaliidok,
csábította öket az adókeclvezmény, amit az új uraság adott, meg az
épen álló falakkal fennmaraelt református templom, még a reforma
ció előtti időkből. A község törzsökös lakossága tehát majdoemcsak
rokon egymássaL" Itt jegyzem meg, hogy az én apai agi nagyanyám
éelesanyjOl, tehát déclnagyanyám, s Kovács Imre apai agi nagyanyja
éelestestvér Bartha Ur,fok voltal" "Dédnagyapám - írja Kovács
Imre-G.Kovács Gálint - vag'y másképpen G., Mirhóháti vagy
Vermeshúti Kovács, "szekciós" gazda volt (vagyis egy telken, ::;~

kisholdon é~ tartozékai n ü lő telkes jobbagy) , akit még egyéb okból
kifolyólag "Ganajtúró" Kovácsnak is hívtaJ<. Összevásároita a
környékbeli rossz, leromlott szarvasmarhál és épített egy nagy
karámot a Körözs árleribc és ott azokat [elhíziaIta, majd jó pénzén
Becsben elaclta. így az egy telekhez többet is ragasztott.
Nagyapamra már kevesebb jutott, mert sokan voltak testvérek a
birtok oszlódotl. édesaljam meg már a békéscsabai földműves

Iskola oklevelivel a kezében ku icsár lett József főherceg alcsuti bir
tokán, mert mint tényleges Iluszárt megkeclvelte katonáskoclása
idején főhercegi pal'aI1CSlloJ,a, ti. a katoJ\aságnál is altiszt vallo"

A ragadvány nevekről már inam, hogy renelkivüJ beszédes,
színes érdel,es világa ez il közösségi életnek. A rendszerezés I)rob
lé01akörébe itt most nem merülök bele, mert a rendelkezésemre
álló terjedelem ezt nem nagyon tenné lehetővé Annyit azonban
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Özv. BÁTORI ISfVÁI'.JNÉ TÍMÁR MARGl'f, aki
a Zalka M. u.42·ben lakott, rövid S'l.envedés ulán
95 evesen majus 4-<'n hunyt el. Hamvasztíis után
Gyomán fogj<ik örök nyugalomra helyezni.
Gyászolják: három gyermeke, három lU1okája, öt
clédunok<ija.
BÚZA VENDEL aki a Móra Ferenc u.6-ban
lakott, hos..~s betegség után áplilis 29én hunyt
el 76 éves korábaJI. Gyoman helyezték örök nyu
galomra május 2oán. Gyás7..0lják: felcsege, gyer
meke és két lUlokája, rokonai és barátai.
CZIKKELY fi\.tffiE, aki lakOlt a Kodály u.7-ben,
hosszas szenvedés után 85 évesen hWlyt el ál-lrilis
22-én. En<b'üdön temelték ápl;jj~ 25-én
Gyászoljál( felesége, öt gyermeke, kilenc unoká·
ja, rokonai és barátai.

Egyre távolabb kerülünk kultúrónk érlékeitől.

Szilónkjoil mrlefújio oszél. forő" cserepeit rogaszljuk,
öme mór csaknem eszelősen, és megpróbálunk nem
elmerülni a részletekben.

Az Egészel keressük, a Teljességell Ezt szilónkokból
ömeépíleni, nehéz és 'Ieszélyes leladaI. . Nehéz azéri, meri
ma mór móst jelenlenek otórgyok, 'Jogy nem jelen1enek sem·
mil; csak paros. szúrágolI ócskalógokot, amelyeknek o
személlelepen a helyük.. Veszélyes ozér1, meri egy-egy rész·
let önmagóban nem oz Egél1; villoni, ho egészként kezeljük
tévútra visz. Hamis teóriókal oggolunk ró. Az igazságból
hozugsóg lesz. A teljességel kermük Az összefüggéseket,
hogy bármi, amil tolólunk onagy egésznek rém

Gondoljunk <sak orra, hogyan épül fel oz ember. Az
Ember tesi és lélek. Aketlő együtI él, és teljes. Külön is élhet,
de akkor o tesibői bóbu, a lélekből pedig szellem [m.

Anéprajzat is egészben kell kezelnünk.
A jelek, o minlák, oz arányok. az őskor, oz emberi

VÁROSUI'i1<

Ö'l)/. DÁVID GYÖRGYNÉ NÁDASDI iV1ARLt\,
Mirhóháli u.l-3-ban lakott, aki hOSSUlS betegség
után május L3-án. !=xl éves korában hlUlyt el, május
20-án temelték el Gyomán Gyászolják gyenneke
és c...;;alá<Ua, rokonai és ismerösei
DEBRECENl GÉZA 86 évesen Iragikus hirtelen

séggel hlUlyt eJ május lG-an, 26-an -temették
Gyomán. Gyászolják gyermeke, unokája, és
harom dédunokája
Özv. FORGÁCS lAJOsNÉ TiMÁR MARGIT, aki
aSelyem út 72-ben élt rövid betegség utAn 97 éves
korában ál-llilis 24-én adta vissza leU<ét
teremtöjének. 29-én helyezték [ndrödöu örök
nyugalomra. Gyászolják: három gyetmeke, öt
unokája, 8 clédlU1ok.cija, ismerösei és barátai.
GYURICZA MIKLÓSNÉ FÜLÖP IRÉN, aki
hosS7..as betegség utM május 12-él 65 éves
korDban halt meg, 16-án temették el Endrödön.
Gyászolják: két gYé'lmeke, öt wlOkája, rokonai és
ismerősei.

GYURICZA LAJOS, aki az Ug-aJi u.tG-ban lakott
['övicl s7.€nvedés ulan 75 évesen hlUlyl el április zs
an, temetése máju~ 6-án volt Endrödön
Gyászolják: kél gyermeke, kél unokája, két
c1édwlokúja, vaJamint ismerösei és barátai
H[GEOÜS JÁNOSNE KULlK MARGIT, aki a
Liliom utca 100ben él~ hosszas belegség utan 61
éves korában hunyt el május 5-én, 13-án temették
eJ. Gyaswljalc két gyermeke, négy unokaja,
rokonai és ismerösei
Ö'l)/. HEGED ŰS JÓZSCFNÉ GlRlCZ V[KTÓRlJ-\,
aki a Szarvasi u.? sz. alal1laJ\Ott, 88 éves korában
tert meg teremtÖJéhe% áplilis 29-é11. Enc!rödön
helyezték örök nyugalomra május XO.
Gyászoljál<: kélgyetnleke, három unokája, kilenc
dédunokája
\vÁi\l\'1 MIKLÓSl\rE VASZKÓ ESITER, aki a
Kenclel"ilZtatá uS sz alatt lakOl1, és 87 éves
korában rövid szenvedés után adta vissza lelkét a
Teremlöjéoek április 20-án, Endrödön 23-án temet
tél< eL Gyás7.olják két gyermeke, hét wlokája,
három dédunokája
Özv. MOLNÁR ptrERNé SZELES ESZTER, a
Körös u. 4 sz. aJalt élt, aja rövid s7.envedés ulán
április 19-én llwlYt el. Uén Enc!rödön temettek eL

És raizoljunk élelfót ohózunk oromIaióro...

szellem fejlődése al Isteni Erö megleslesülésének bizonyilékai.
Ajelek, a minlók beszélnek, halnak rónk; ho akarjuk, ha

nem. Ez rojlunk kivül ólI. figyelnünk kell a jelekre. tonul
mányoznunk kell, hogy megértsük Öke!. Ajelek beszélnek, oz
élelünkről szólnak; 10ncÍ<sokkol, ulosilósokkollólnok el ben
nünke!. megvéd~nek.

Ajelek rólunk szólnak. Gondoljunk az Éleifa jelünkre. [z

maga o teljesség. Szülelés, gyermekkor, feinöllkor, és újra a
születés. Állandó mOlgós, mago oz élet. Lassan oz életfa
eltűnik életünkből, mór o leleI nem ismerjük. Szómunkra nép
művészetünk kimerül okolocsoi giccses hímzésben és a Itorlo
bógyi korikóspolloglolásbon. Ez von: - Ungoris<he gulós.. Ez
kelil· larljók egyesek

De kinek kell? Anyugoli Iuris lónak? - Nem. Amagyar
turislónok? Nem. Apolilikónok? - Igen. Ez a malllag nekünk
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Gyászolják: két gyenneke. harom wlokája, és
dédunokája.
Cs NAGY ENDRE. aJ<.i laJ<ol1 a Katona J u. 4. sz
ban laJ<ott. 61 éves korában adta vissza leU<ét
Teremtöjének május nán, Gyomán helyezték
örök oyugaJomrd 15-én. Gyás7..0ljál<: két gyer
meke, három unokája, ismerősei és barátai.
PAPP ISTVÁNNE FARKAS MÓNIKA, Dobi u.lG
brun laJWll, 83 éves korában rövid S7..envedés ut.á.n
aprilis 1&.3n hunyt el, és 22-én Endröclön
helyezték örök nyugalomra Gyászolják 3 unoká
ja, és négy dédunok.ája
PELYVA JÁNOSN ÉRÁVAI GlZELlA, aJá JaJ<otta
Selyem út 73-ban, 52 éves korában hlUlyt el
bOSSUlS betegseg ut.á.n távowtt az élők sorából
április 23-án. Endrődön temelték el április 27-én.
GyáS7..oljáJc két gyenneke, egy unokája, rokonai,
barátai.
mLYVA [STvÁNNÉ olÁH rvJ.ÁRIA, aki az
Árpád u. 25-ben élt 77 éves korában hosszas
S'l.envedés ut.á.n április 19én hlUlyt el és április 23
án temették el Gyoman. Gyászolják gyenneke,
egy lUlokája és két dédlUlokája
RÁcz ISTVÁJ'l 100éves korában rövid szenvedés
után ápríJis 22-€n fejezte be hosszú életé~ Gyomán
helyezték örök nyu~alomra április 24-él.
Gyászolják kilenc gyermeke, húsz unokája,
vaJamint dé<.! és (jJ<lUloluii, rokonai, barátai.
Özv. sÁFÁRJÁNosNt HUNYAJOLÁN, Polányi
u.J3.ban éjt, és 83 éves korában rövid Sí'.envedés
után hunyt el április 26-án. En<b'ödön 30-án temet
téJ< el. Gyászolják: rokonai és ismerősei.

SZAB6 SÁNDOR, aJu lakOlt a Budai Nagy Antal
uA-ben, hosszú betegség után április I5-én hunyt
eL Temetése május &án volt Gyomán. Gyászolják
rokonai és ismerösei.
Özv. VASZKÓ [JVJRÉNÉ DlNYA MÁRlA, Décsi
uD·ben éJt, rövid szenvecJés ut.á.n 89 éves korában
május 2-án tért meg Teremtöjéhez Ench"ödon
majus 6-án temenék eL Gyás7Jlljálc három gyer
meke, nyolc lUlokaja, nyolc dédunokája, rokonai
és dédunokái.
WÁGNER i\llÁRTONNÉ, akj 83 éves korában
hosszas betegség után hunyt el május 12-€n.
Gyomán helyezték örök nyugalomra május \&án.
Gyáswlj<ik lestvérei, rokonai.

Békesség haló poraikon,
fogadja be ó1<et az Úr az őo~
Az örökvili' . n felettük.

készül, oz egyszerű mogyor népnek. Azérl ne higgyük el,
ezek vagyunk mi, o semmi gyökértelen, kullúrálotlon,
borbór tömeg...
Sojál sírunkat ósoljók meg velünk, s mi onként

besélálunk. Talán egyesek még mosolyognak és inIegeinek is
közülünk.

Azt mondiók: - Hohó, megyünk Európóbo! Nem jö"ök?
Ezt körülöltünk óllók mondják lonym mosollyal:
De, mojd megyünk l . s közben lapáloljók rónk o főldet.

Tőrölt cserepekel ragaszt juk, már csak nem eszelősen, és
megpróbólunk nem elmerülni a rélzlelekben. Mil lehet lenni?
Az egészel kell keresnünk... a teljességel; ez oz egyellen
lehetŐSégünk.

... És rajzoljunk élellót ohózunk orOlllzotóro, rajzoljunk
gyermekeink lüzelsorkóbo. Hagyjuk, hogy éljen o iel, hadd
hasIon!

SZONDA ISTVÁN
(o szerkesllőség nem mindenben én egyel o cikk iróiáva/)
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A l11es~t ';s a verseket írta:
IVÁNYI MÁRIA

._.: ....

HOPP IDE FRJSSEN

PANNI MEG A TARKA RÉT..

Hopp, ide jrissen,
Kezem a kilincsen,
Széles kaput tárunk,
Szép mese vár
Hopp, idefrissen,
Párod. ugye nincsen,
Les:o:ek én, ha kéred,
Szép zene szól.

Tarka réten száz virág
Szerte szólja illatát...
Ponni félve lépeget,
Jobbro, balra nézeget...
Itt is virág' Ott is virági
It! margaréI, oll szarkaláb!
EI/oposnijaj de kár!
Tőliik olyan szép o nyár.

Jó kis/6ny vagyl - szól a rét
S rábólim O morgorél:
Aki l71Ínkel így szerel
Bizony az rossz nem Lehet 
S felé int a sok kis virág:
Lásd, e szines, farka világ
Mind a tiéd' Téged vár.
Neked olyon szép a nyár.

Jóska Makkosországban IV. rész

Király bácsi vadászsolyma, és
.J. jóbarátságban van a ház
~ népével is, csak Samura

======================== haragszik.
- Hát az már megint, ki fia, ki
borja? - akarta kérdezni Jóska,

de a Király néni kiáltása ketté vágta a
szavát:

- Kész a reggeli, fiókák! Asztalhoz
szaporán'

Szaladt már a szél is, hozta a frissen
sült kalács, és a frissen fött kávé csábító
illatát.

Hogy ki is az a Samu, akire a sólyom
haragszik, megllldjátok a jövö hónapban!

[g) 3500 Gyomaendrőd,

Ipartelep Lit 3.
~T/F: 661386-614, 386-226

Mikor az éjszaka becsuk
ta csillagszemeit, és
betakarózott a selyemkék
égbolttal, egyszeriben kipi
rult a hajnal. Nagyot nYlljtó
zott a napocska, és végig
cirógatta sugaraival az ébredő világot.

Amint kitekintett bíborszínű füg
gönye mögül, látta ám, vendégre főznek

ma a Tölgyeserdőben, mell Királynéni
viszi már a konyhára a rántani való
csirkét. Kíváncsian benézett a tisztaszoba
ablakán, és azon nyomban ráismel1: a
szendergö gyerekre.

- Nini, hiszen ez a kis legényke, aki
folyton-folyvást meséket játszana. Hát
megtréfálom egy csöppet. - ragyogott
vidáman, és játékosan megcsiklandozta
Jóska pisze olTál.

- Hapci' - prüszkölt nagyot Jóska, és
méltatlankodva a másik oldalára fordult.
Egy icipicit közben megnyitotta a
szemét, hát uramfia, mit lát? Egy piros
sapkás madárka üldögélt az ágya végén,
és két ragyogó gyöngyszemével kíván
csian pislogott.

Jóska felpattant, és két kézzel kapott a
gyönyörCi madár után. Hanem az nagyot
csapott csörével az ujjára, és haragosan
perlekedett vele:

Rosszcsont! Rosszcsont'
Hátrakötöm a sarkadat I K ikapsz'
Kikapszl Meg is érdemled! -

Jóska úgy megszeppent, hogy kifutott
a szobából, egyenesen az érett szilva
szagú gyöngyhannatos kellbe I(ereste
az utat, hogy haza induljon, de al ig lépett
kettőt, nagyot koppant va Iam i kerek kis
kobakján'

- Égszakadás l Földindulás' - kiáltotta
a megrémülve, és iramodott tovább. - Jaj
hiszen ez nagyon fUI'csa mese' 
dideregte Jóska - ilyet még sohasem
mesélt nagymama!

De még el sem indult, mikor egy

Tevékcnységeinl;et piacképes aron kináljuk
0' Magas és mélyepitesi munkák g.:nen\1 kivitelezése - tervezése
@'Transzponbeton es betonacél értékesítés, elöregyárlás. szerelés
(Jt- Egyedi asztalos és lakatos termd:.d: gyártása (nyílászárók, lntcrspan

bútorok)
G- Épitöipari anyagkereskeclés (fcnyö füreszáru. Interspan bÚlorlap

szigetelő lemezek. I.:artonplasztkmcz... )
G' Építöipari gépel.:. segédeszl.:özöl.: bérbeacIása (toronyclaru. acélzsalu.

keretes áll vány. útpanel. .. )
cit-' Burkolólap érteskesités (minta OI<íl1)

tplTÖIPARI SZÖVETKEZET

lombja vesztett fatörzsröl hatalmas
madár csapkodott felé óriási szárnyaival.
és fel-felröppenve nagyokat rikoltott.
Redves lábán pedig minden mozdulatra
megcsendült egy apró ezüstcsengö. No
már ettöJ akárki megrettent volna, nem
csoda, ha Jóskának is égnek áJlt a haja.
Kétségbeesetten kiáltozott, hogy
Királynéni azl hitte, ég cl háza.

Kócos Ilajjal, álmos szemekkel futott
már Tünde is, és Petkó manó is, és m ikor
Jóska nagy sokára elzokogta, mitől

rémült meg annyil'a, úgy kacagtak, hogy
nekik meg attól potyogott a könnyük.
Aztán kézen fogták a vacogó gyereket, és
sorba mutogatták, hol mitől Ijedt meg

A beszél ö madár Matykó volt, a
bohókás kis szajkó. Ott Ult még akkor is,
hol Jóska megpillantotta, és egyre hajto
gatta, hogy "Rosszcsont! Rosszcsont'
Hátrakötöm sarkad!" De akkor már azt is
hozzátette, hogy "haszontalan Petkó!"

- Pukkadj meg Tündével együtt' 
duzzogott Petkó és sértett hangon ma
gyarázta Jóskának, hogy Tünde tanítja
ilyen zagyvaságra a madarat.

- Hát te mire tanítod a kedves
mókuskáclat? - villámlott a szeme
nagyokat Tündének. - Arra, hogy min
denkit megdobáljon dióval!

Az ám, már koppant is a fején neki is,
és ezen most már mind a hárman egyfor
mán nevertek. Aztán Petkó csettintett
egyet ujjaival, és hipp-hopp, a vállán ter
mett a bojtos fülü, bozontos farkú mókás
kis mókuska. Két lábára ült, és olyan
mulatságosan fésü Igette a bajuszát két
fürge mancsával, hogy nem lehetett azt
megállni hahotázás nélkül. Aztán, mint

aki jól végezte dol

;:=======================::;l gát, visszaszökött
lakomázni a nagy
diófára.
Mátyással, mók.us
sal ki is békült most
már Jóska, de a
rikoltozó madárhoz
nem tudták
közelebb csalogat
ni, pedig arról is
kiderült, hogy igen
kezes jószág,



1998. június VÁROSUtfl{ 13

•

AZ UTOLSÓ HITES IS ÚTRAKÉLT...
(Czegei gróf Wass Albert 1908 - 1998.)

Szűk tíz esztendővel a nagy polgári száműzött·társ, Márai
Sándor után, ez idén, februál- végén. Floridában szintén
önkezével búcsúzott életétól a század talán legnagyobb irodal
mi vonulatának, az Erdélyi Szépmíves Céhnek utolsó jelese,
mivel állampolgárságának helyreállítására közel két esztende
je várt már, s mire tíz sorban kifizették véle, agyvérzetten
türelme, élethite elfogyott.

Jeles személyével az egyik legősibb erdélyi nemzetség törzs
fője távozott, mely főnemességétmég Szent Lászlótól nyerte, s
kinek életállomásai akár a XX. század profán kálvária stá
ciókövei lehetnének.

Válaszúton, Kolozs-vármegyében született, 1908-ban, nyu
gati tanulmányutakkal gazdagítva Debrecenben szerzett
agrárdiplomát, s a román bü-tokreform "jóvoltából" meghagyott
mezőségi százholdjain folytatott mintagazdálkodás közben
(bérgazdaságában gépészkedett Sütő András édesapja)
születettek első irodalmi alkotásai; két verses kötet után a
Farkasverem cím ű társadalmi regény, mely az Erdélyi
Szépmíves Céh és Helikon rangosainak sOl'ába emelte.

Nyugatra honvédtisztként a hadiesemények sodorták, s
mivel a románok a háborús bűn:ösök listájára rótták ( s
Budapest is kiadta volna), egyre népesülő családjával mind
nyugatabbra húzódott. Hordárkodott Münchenben,
éjjeliőrködött Hamburgban, s közben megalkotta az Adjátok
Vissza a hegyeimet, az Elvész a nyom, Ember az országút

szélén című, több nyelven is megjelent regényeit, mire az USA
ba jutott, ahol Márai Sándor és Zilahy Lajos mellett a
száműzöttek legmeghatározóbb szellemi személyiségévé tel
jesedett. Létrehozta a jeles művek sorát, az angolul is megje
lentető Amerikai Szép míves Céh-et, tanított a Floridai
Egyetemen, s túléve több ceausescui merényletet, megalkotta
főművét, az évszázadokat egybeölelőKard és Kaszá-t, valamint
- számomra századunk egyik. legtündökletesebb gyöngyszemét
- A fultinelli boszorkány-t.

Gyermekei is méltók a magyari névre: Négyesiliagos USA
tábornok fia volt például az Irak-elleni háború tüzérparancs
noka.

A honvágy s a honi bürokrácia ítélte halálra, hogy távoztá
val egyre több gyémánt-csillag pásztorolja népünket az égról,
melyeknek megtartó ragyogását sohasem vakítja meg az ara
szos-korszakok rozsdája, míg' vérünket a hazaszeretet, s
nyelvünket az anyai szavak melege fűti l

MEZÖSÉGI ZSOLTÁR

In memóriám Adalbertus Wass.
Merre Szent László lova járt,
s bölényt ölt érte ősöd,

nem adatott meg halnod ott
néped szolgálva hősön,

ahol kilenc százada
Vasként-Isten nevében
azt esengik: Hinni honfiak,
minden harang-zenében.

Sasok vágytak lenni a Wasok,
s lettek bujdosó dalnokok,
jövóbe kívántak látni,
önsorsba falazott vakok -,
s példává lettek. Böjti zsoltár,
pára-lett könnycsepp a szélben,
mezőségi nádasok zengik:
neved holtan is éljeni

, ,
KALLO FERENC (Szarvas 1892- Budapest 1944)

főesperes emlékére
KI IDÉZI? HŐS VOLT S IGAZ!

1916-ban szentelték pappó, l920-ban, 
amikor Zelinka J6nos volt Endrőd plébánosa, 
Gyomán és Endrödön helyetlesítetl. Később

tábori lelkész lett, ahol főesperességig

emelkedett. A magyar hadsereg alezre
deseként megjárta a fronto/. 1944-ben az
Alkotás utcai Honvéd Kórházban szolgált, ahol
üldözötlekel - köztük zsidákat is - mentett.

1944. október 28-án anyilasok hurcolták
el és a Budakeszi erdőben kinozták halálra. Az
utókor róla utcát nevezett el. (A MüM melletl a
XII kerületben) Nevéhez még Rókosi sem mert
hozzányúlni. Emlékét őrizzék e sarok.

SZ'll"Vas szülte s Enc1l'ődön, Gyomán volt káplán.
Ki idézj) Bár hős volt szegény
Lérér csak egy parány!':a utca jelzi
A Németvölgy szinte-peremén.
Az, hogy (izött életeket menten,
k(nhalált haIr értük, tűnt dolog,
miről csak a budakeszi erdő

vihartépte lombja, ha susog.

Fromm ján, mim pap-alezredes,
szenlmisézett, préclikiilt, gyóntator[,
Signum-ot nyert, csatában a hát,ín
megsebesülteket 11ordozou,
nem nézve, hogy magyar-e, vagy német,
olasz, román, vagy MUSZ-os zsidó...
S juhon üldözötteket bújtatotr,
bajtársa leu b:idlonnéln-való,
aki !áua, kál' harcolni érte,
ami mindenképpen elveszeu..
Túl kell élni, és a szakadékból
jövőbe menteni kjt lehet!

Mikor "Iebukou" a fülébe súgta
egy jobb-lator fegyveres janicsár
"Lépjen le, majd nem nézek oda,
míg a többi gyáva sorbaálli"
De Ő nem ment, védte volna őket,

ezért a végső golyóé maradL
Ott lepte be az erdei lomb,
majd a hó, Budakeszi alarL.

Szarvas szülte, s Endrődön, Gyomán volt káplán
Túléli Ő az elfeledésr,
az igaz Ember bátor hely1állása
évről-évre sarjadó magvetés.
Ülhet olykor farsangot a sátán,
nem marad el a FelLlmadás,
hiszen keresztút, Golgota az ára ..
Kálló Ferenc-j példaadási

A verseket, és a megemlékezéseket
nMÁR MÁTÉ írta
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A gyakorlati életre nevelés alsó fokon
I I I. r é s z A KALOT megalakulása és szétverése

Tekintettel élUél, hogy a község lélkosságá
nak nagy többsége földműveléssel fogléllko
zott, ezért az iskolákban lJatósiÍgi engedéllyel
heti k.ér órábéln gazdélsiÍgtant tilllíwtt:\k. ami
tavasszéli gyakorlélti munkából, téJen pedig
elméleti oktatásból állo[(. Ebből él célból él
község elöljárósága 1200 négyszögöles
kísérleti gYélkorló területet bizrositort él lab
dmugó pályától nyugatm. Az élkkori megfo
galmazás szerillt a mezőgndasági szak
irányú polgúri iskolánk a munkára nevelést
télrtja legfontosélbb feladéltánélk. merr egy
ll1élgiÍban az elméleti tudás nem elég, a
gyakorlati oktéltás éppen olYéln rontos, mint
az elméleti. A gazdasúgi életben egyik sem
boldogulIlat a másik nélküli Ez különösen
érvényes volt abban :lZ időben, élmikor az
ország nyomasztóan súlyos gazdasági
helyzetén csak is n elméleti és gYélkorlélti
tudásséli felvértezett ember volt képes úrr,í
lenni.

Az elméleti és gyakorlélti órákélt Dr.
Csókási Béla gazd úsz ran.ír télllílOttél. Az I. II.
III. osztúlyban Moczúr Török
MezőgilzcJ:ls,ígi ismeretek t:lnkönyvből, míg
él IV osztálybéln Szlullácz féle mezőgélz

daság-tani és ipari ismereteket tilnulll:l tlilk a
diákok. A gazclaságtan mellett külön tan
tárgyként szerepelt a kézi munka (szlöjd).
aminek ['eladata a munuális kézség
fejlesztése vol!. A I.ínyok hiÍzl"rrási
ismereteket is wllulwk.

Gyomán 1920-ban szerveződött külön a
leány és fiú állami polg,íri iskol". A kezdeti
nehézségek után (a szűkös körülmények
miatt a mostani Tüdőgondozó helyén)
átköltöztek él volt Árvah:íz épületébe. Az
állami iskoLikban is tanítottak gn7.clas:.ígtant
és él tanulók részt ve[(ek ;) gy"kmlatokon is.

Az elemi népiskola osztott és osztatlan
iskoláiban :l VI. osztálybéln is folyt teonészeti
és gazdasági ismeretek, valamint h,íztartási
ismeretek okt<trásél különböző ól·aszámokb"n.

Fekete János a pécsi Tanítóképző Intézet

t"nára "Népiskolai módszertéln" ClJnu
munkájában így ír a gazdilsági ismeretekról :

"A tanuló szercsse meg a hazai rögöt,
becsülje meg a tiszlességes, becsületes
munkát, és kedvelje meg a gélzdálkodást;
el'ősítse Illeg a vallásos érztiletet, szi1árdítsa
meg lelkében mindazokat a tulajdonságokat,
amelyek "z erkölcsös Jeiicm kialakulásához
szükségesek. "

Valóban, úgy a felekezeti, mint az állami
iskolákban a gYélkorlati életre nevelés terén a
tanuló jellemének ki<llakít,ísára is nagy súlyt
helyeztek. A jellem egyik klitériuma a be
csületesség. Ide tanoznak azok, élkik
munkájukat, a rájuk mért feiad"tokélt hűen

teljesítették. Ezekből az iskolál-.:ból él I-.:ét
világháború között sok jeles fiéltal került ki.

A harmincas évek közepén a katolikus
egyhcíz keretén belül egy új ifjúsági mozgél
lom bontogalla szárnyát. Létrejött a
K,ltolikus Legények Országos Testülete a
KALOT, mely a népfőiskolák meg
szervezését tűzte ki céljául A mozgalom
országos elnöke Kerkai páter, főtirkára pedig
az endrődi sztiletésű Ugrin József volt.
Céljuk volt továbbá a vidéki, falusi elemi,
vagy polgál'i iskolát végzett fiatalok szakméli
ismereteinek tovcíbbi bővítése a mezőgaz

daság ktilönböző ágaib"n (gyümölcs, zöld
ség, szőlő termesztése, ['eldolgozása, a
mezőgazdasági gépek megismerése.
vezetése. szerelése). Elsősorban a
Dunánlúlon jöttek Iéire ilyen benllélkásos
iskolák (Érd, Püspöknádasd stb.).

Békés megyében, 1943-ban Endrőclön fl

liget mellett lévő I-.:ertészet egy részét k"pta
meg a KALOT szet'vezet a községi
c!öljárósJgtól. A Hol t-Körös pnrtj"in meg is
kezdték a népfőiskola építését. A tervek
szerint öntözéses zöldségtermeszrés lett
volna <lZ iskola jellege. Az építéshez hozzá is
fogtak, a falakat felhúzták, de a háború
közeledtével abbél mélradt és nem folytatódott
toviÍbb. Ugyanis a II ,í ború után - nuvel hogy

egyházi intézmény volt - a szervezetet
megszüntették. Az építésr jó pár év múlva
fejezték be, a helyi elöljárósiÍg átadta
általános iskoJánilk.

A meg lévő és már jól mÚKödő. jól feisze
relr. nemes céloki1t szolgáló, qős erkölcsi
alapokon nyugvó országos intézményeket
mind megszüntették! Sokakbiln késóob trak
toros tanfolyamokat, szakmunkásképzőket

létesítettek, mindezeket természetesen már il
nagyüzemi gazdálkodás profi Ijának
megfelelően ala!útouák ál.

A gyomai Gazdasági Iskola épületében
szövő üzemet létesítettek, mélJd lakások
céJjám alakítorták át.

Befejeződött tehát egy korszélk. amely
Tessedik SiÍmuel nevével fémjelzett, s amely
az életre nevelés és erkölcsi tisztaság
jegyében bontakozott ki, s amely a KALOT
szétverésével ért véget.

HUNYA ALAJOS

"ÉPFE" - vállalkozó
köziileti-. vállalkozói-, magánrellc1előkllek

teljes kör(í építőipari, szaklpari és festő munkákat.
azok tervezésé t, szervezésé l.

lebollyolítását allyagbeszerzéssel vállalja.
ELLENŐRJZHETŐ REfERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK.
13A['..jV\fA részlegünk igényes rendelőinek egyedi. művészi

klvítelű faszobrász, fafaragó munkjkat készít.
lvlinraterem. iroda: Gyomaendrőd, Blaha L. u. 12/1.

Vezető: Barta László
Tel: 06-60-'181-041. (06-66-285-659) Fax: 06-66-386-896.

KÉ.RJEN ÁRAJÁJ'\JLATOT ÉS KATALÓGUSTI
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MARSINÉ GIRICZ ERZSÉBET

nal ban Nagylaposon egy személykocsi kerékpárost alcart
előzni, ám az illas voll és váratlanul elékanyarodott. Agép
kocsi vezetője az ütközést csak úgy tudta elkerülni, hogy
gépjárművét a csatornába kormányozta. Sajnos mind ő,

mind utasa megsérült. Eljárási indítollalc az illas kerékpáros
ellen. Ugyancsak ittas segédmotoros behajtott a gyomai
falualjai holtágbo, bár eredetileg o kishídon szeretett volno
átmenni, de a holtkörösben "landolt". Feisérülést szenvedett,
mentő szállította el. ll-én odévaványai úton egy budapesti
lakas által vezetet1 személygépkocsi állért az út menetirány
szerinti bal oldalára, és összeütközött avele szemben szabá
lyosan közlekedő helyi lakos által vezelett személygépkoc·
sival. Soinos a sérülést ilt is a vétlen kocsi vezetője és utasa
szenvedte el, szerencsére csalc 8 napon belül gyógyulót.

(Úgy látam, túl sak idejük most sem volt unatkozni a
rend őreinek, de úgy értékelem, mintha a vagyon elleni
bűn fények ből kevesebb történt volna a megszokott
átlagnál. .Iál lá lom? És a két előző hónapban, amikor
lapunkban nem jelent meg bűnügyi krónilco történt-e
valamilyen kiemelkedő bűncselekmény?) Akét kérdésre a
válasz összefü~gl Nem történt semmi "kiemelkedő", csak
aprább, megszokott bűnesetek, de azok tömegesen.

Ennek következtében salc bűnözőt számoltattunk el az
utóbbi időben, jó néhány előzeles lelarlázlatottunk van Elég
nagy számban folytattunIc büntető eljárást. Ennek ered
ményeként "horogra" akadt három - egymástál függetlenül
tevékenykedő - víkendházbelörő csapol, akiknek szám
lájukra mintegy 200 bűncselekmény írható a nyomozás
jelen szakaszában. Valószínűleg ezek "forgalomból valá
kivonásuknak" köszönhető a bűneselek csöklcenése.

Gralulálunkl További silcereket kívónunk.

Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.

indokolio, hogy apia játékszenvedélye odáig fajuit, hogy az
egész család összes jövedelmét ezek a gépek nyelik el. Az
elkövető ellen garázdaság és rongálás miatta eljárás indult.
Április elején, vagy inkább március végén kezdődött egy
telefanfülke fellőrési sorozat, ami eddig településünkön
szintén nem meg szokott bűncselekmény. róbb mint 10
fül kél törtek így fel, főleg Gyomán. Nem túl sok oz így nyert
pénz, néhóny ezernyi farini egy-egy fülkéből, oz okozott
kár ennél lényegesen súlyosabb. Szintén nem mondhotó
mindennaposnak o 4-én Endrődőn lezajlott ominózus o
Barátság-Hódmezővásárhely SE mérkőzés. Itt o nézők

sorozoloson nem értettek egyet ojálékvezetői ítéletekkel. A
kiállítások és sérülések miatt lecsökkent számú Barátság
játékosok miatt a mérkőzést le kellett fújni. Az elégedetlen
séget kiváltá körülmények miall a szurkolók egy része
fenyegetőleg lépetf fel o iátékvezelővel szemben. Ezérl
került sor a rendőrségi beavatkozásra. Szerencsére a
személyi szabadság korlálozására nem került sor, és más,
kényszerű eszköz bevetésére sem. 6-án hajnalban elfogtak
egy körözött személyt, akinek testvére már január áta
előzeles letartóztatásban van.

Sikeresen végrehajtottuk az elfogási akciót s így ő is
előzetes letartáztatásba került. Őt gyanúsítják többek
között a telefonfülkék sorozalos feltörésével is. Az ügy vizs
gálati szakaszában nem állílhatá, hogy ő volt oz elkövető,

mindenesetre azóta úiabb fülkefeltörés nem volt, a házku
talás során viszont több olyan eszközt találtak, ami alkal
mas lehet oz emlitett bűncselekmények végrehajtására.
Ezeket most szakértők vizsgálják.

Hivalásos vadász feltartóztatott, illetve elfogott kél
békéscsabai orvvadászt, akik a Dan-zugnál egy faluber
puskával fácánt lőttek. Ellenük egyenlőre csak lopás vétsége
mialt indult eljárás, ám az elkobzott puskát fegyverszakértő

vizsgália, s amennyiben lőfegyvernek minősili, az eselben a
'lód lőfegyverrel való vissza· rr=======================i]
éléssel is bővül, mivel MINDEI'--IT EGY HELYEN
fegyvertarlási engedéllyel út? PI KTOR BOLTBANI

nem rendelkeztek. Szintén i V endrőd Fő út 204
nem mondható mindenna- 'n: 66-386-611.)'
posnak az az eset, ami a
nagylaposi volt Lenin Tsz
üzem egységében történt. Itt
két anyaiuhot vágtak le, a
helyszínen, fejét, bőrét,

belső részeit ott hagyták,
"csak" a többi I vilték el.

Három közlekedési
baleset is történt. 4-én haj-

Újra jelentkezünk rendszeres
ravaiunkkal és április l-től

28-ig terjed éi időszak bűn

cselekményeiről tájékoz
taljuk a kedves Olvasá I

Mini általában, ez úttal is, a
vagyon elleni bűnesetek fardultak elő legnagyobb szám
ban, bár volt közlekedési bal esel is, söt egy-két érdekesebb,
településünkre eddig nem jellemző bűncselekmény is elő

fordult.
Szerszámas bádét lörtek fel o Pocas-kertben, ahonnan

motoros szivaltyúl, s szerszámokai loplak el kb. 50.000
forint értékben. ABogárzó-zugban o Peresi-holtág mellett
víkendházbetörés során gázpalackot, szieszta gózkályhát,
és edényeket tulajdonitolt el oz ismeretlen let les miniegy
100.000 forint értékben. Endrődön egy épülő, majdnem
kész házból már felszereli 3 gázkonvektort és egy
gázmelegílőt tulajdonítottak el, a kár hozzóvelőlegesen

140.000 forint. Egy mogánhóz udvarón álló Trobontbál 20
I. benzint "szivtak le" l O-ére virradóra. Ugyoncsok lO-én
észlelték egy hétvégi ház fellörésél hengerzór törés mód
szerével a Sóczó-zugban, itt ugyancsak leszerelték a bojlert,
mosdókagylól, sütőt, csoptelepeket, villanykapcsolókat
200.000 forintnyi kórt okozva. 12-én egy Harcsós-zugi ví
kend házból a bejárati aitót lopták el. (Úgy tűnik, valoki
épülö házához így gyűjti össze a fűtés, fürdőszoba és kony
hai szerelvényeket? aszerlc.) 14-én 6 órakor észlelték,
hogy az Endrődi Rózsa presszóba ismét betörtek, ezúttal
tetőbontás módszerével, s innen áru, ilalt, és o helyszínen
feltört játékautomata pénztartalmát vitték el. Az ügy kap
csán láláterükbe került egy endrődi lestvérpár, okikel a
meglévő bizonyítékok alapján őrizetbe 'leltek, ám előzetes

letartóztatásukra nem került sor, de ellenük az eljárás
folyik. 20-án egy Hantoskert úti üresen álló házba törtek
be, iH gázpalackat, Fekete·fehér TV·t, rádiásmagnót; szer·
számokat "zsákmányoltak". Ugyanezen a reggelen, o
gyomai településrészen elvittek egy Lada-kombi gépkocsit,
ami egy ház elött lezáratlanul, a benne hagyott kulccsal
parkolt. A jármű o helyszintől alig néhónyszóz mélerre
megkerült, ám hiányzott belőle a tulajdonos táskája 30.000
forint készpénzzel. APeresi-haltág mellett is úiabb víkend
hózfellörés volt, innen hűtöszekrényt, grillsütőt, és ülőgar

nilúrát tulajdonított el ismeretlen tettes.
Ezek vallok a már megszokott, sajnos mindennapinak

mondható vagyonelleni bűncselekmények, és most lássunk
néhóny érdekesebb, kevésbé szokósos bűneselet:

Április l-én délután oz Üvegház Bisztróbon helyi lakos
kolapóccsol összetört két játékautomotót. Tettét azzal

GYERMEKCIPŐ KÉszíTÉS
Corvo Bianco Schuh Bt.

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.
(Öregszőlő, Kondorosi út)
Telefon: 06 60485-788

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa

18-41-es méretig

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaendrőd. Fő út 14.

liif IFax (66) 386-896
liif(30) 457-148

Női, Leányka-, és Fiú
cipőgyártás
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EGY KU ÖNLEG SEN SZÉP NAP AZ ISK LA ÉLETÉBEN

ÁFESZ
Barna Zsolt,
Borókai Barnané
Farkasinszki Zsuzsa
FIJ[öp Imréné
Fülöp Zoltán
Domokosné Paróczai Jusztina
Dlnya Uszló
Dinya Zol tan
Gellai Laszló
Gyebnár János
Hornak József
KERT-KIVI Kft.
Kiszely Lászlóné
KNER NYOMDA
Kulik Imréné
Lakiné Szmola Katalin
Márton Gáborné
MarSlné Giricz Erzsébet
Mészaros Vendel
Nagyné Sajti Margit
Németh Dezsö
Paróczai József
Ronyecz Pálné
Rózsahegyi K Ált. isk.

pedagógusai, és a
Könyvtár dolgozói

Tímar Andrásné
Tankó Andrásné
Szonda István
Szmola József
Villányi Attilané

Köszonet mindazoknak, akik
önzetlen adomanyaikkal és
munkajukkal tamogatták az
Endrödiek Baráti Körének és az
Iskolai ünnepségeknek re't1
dezvényei1

A képkiállitáshoz köl-
csönzesükkel hozzajiirultak:
Gyomaendrődön élő Uhrin csalá
dok, Varjú Józsefné és a
Békéscsabai Munkácsi Múzeum.

sok kö:cöui sziinclek lS rövidná bilOnYIIllJk.
Papp Sándor történész a középkori Török

BIrocIalom kialckllUs.íról bt:5·b~lr. Az :ílrillános
iskolai tan;)nyagon jóv~i lúJmlJl;lló ismereleket ~

gyermekek sz:imár~ érrhető. lebilincselő módon
adlz] dő Színes di<'tkkal. eredeti k~ziralÚ szöve
gek knymásol,lláv81 illusz1n\Jr előadását il
gyerekek Idsí..ilbadlllc. 5punl,ín figyelme "ísálC.

Homok Llljosn\i hclylönéneli előad:\s,) múJ
lllnk értékeit emc:lte ki lanílvánYJínk dŐIl. A

bemUl<llOCl dokumenlumok (régi pecsét,
o:,kvelek. céhl11esrcrck bizunyítványai)
érde"essé. súnessé [wék a szóbeli lényeket. ;1

kozbeikraroll j,irékok pedIg meg is taní(otl<Ík :I

h~llotrakat.

Giricz László utazó :IZ j S48-49-es for
r;]cl<llol11 és sz~bads;igh,\rc emlékhelyeire vezt:ue
cl a h,lllgalóságoL diaképck bemlllMásjval
j1luszrdlt elő;)d,ísi\bon. A'L credcti képek
lenyCígö'i:Ő lálvánY,1 ~ l;lnuJök érzélmeit és r;)otá
l.iáj,il inj >LOlI;\ l11eg.

A 1'<':ndh;lgyo lanítási óc;ík előaclóin,lk [Udúsa.
t:'n1b~ri rlílgYS"b:l cgys%~rlis~ggcl ~$ gyern1ek

kö/.eliséggcl p,ín)SlIiv;) röhbsl.örösére cmelce ;)
n;lp pedagógiai érlékéL

EI ő:ldúsuk:lt RÓí..s:lhegyi -e mléJ.:pl;lkelCC I
köszönllik meg. ,Imelyel il díjlioszIó iinnepségcn
;]z iskol;\napok díszvendége: Abóczky Róbertné
Rózsahegyi Marib. iskol,ínk név;ldójJni'k llOObí
j;) adUl! :ír.

I-bgyom.inyaink szerint emlékplakcllet kapart
.lZ linncpi a~blomra kiírt irod,llmi és
képzőmtívészt:li p<ilyáz<lt nyerrese is. Az
Otlhonom Gyomilend['őd c. irocl~Jmi p,íly,íZiI[
nyertese Mr~lIcsik SI.Jivi,). S. b. osztályos 1<1n\lló
lett A L~kóhely\ink szépségei c. rz\jzp,ilyáza(Qr
KovJsl.llai Nór,l, 7. ;\. osZliílyos 1z]llllló ny~rte. aki
legsz~bb rajz;llt ~z i5"01;) ;)bbUból kinézve il
Lem[lJol11níl kC:S'l.ílCllé. A r,\J%pJIY'-Wll toviÍbbi
díJ,vOllj:li kÖZÖli 'I.crcpeltá a :'. Si.: .L\II'lUnos
1J<Íly<ÍZó lanlllói is. A p,\Iy,\z:!lra készítelC r«jzok az
iskol,) t'0Iyos0t[ díszÍ('::IId.:.

Eml~kplakelt'::l veh.:lett <Ít <1Z i·lnnepség.::n
Szurcwcz ISlViíllllé a Sziilői MlInkakóz6sség
elnöke js ;IZ iskol,it pccron,íló levékenységéén

Vendégeink megtisztelő

t·éslV0telét. a Szülői

Munkaközösség segÍlség~l.

n .:ndr6c1i v,\Ilillkozók és
szlíl6k anyagi lámog~\t,ísj[,

:IZ Elldrőclick I3:lr;ítl
KÖ1:énck egyLilrmCíködésér és r;================;]
rendező kollé'g:íim mllnkáj:l[ fl- hazáért élni, szenvedni s ,ól lenni.
eZúlon is megkös;l.öllöm. Ügye mellell önként s bálran baira menni,
Mincl<innyiuk további Kárl. veszély!, rabságal érle fel sem venni,
mllllk<ij<ÍllOz sok sikere és jó Sminden áldozatra minden nap kész lenni..
eg.ésI.Ségcl kídnok I

A jövő ,:vi viSZOIH/,ít:isr:l' Batsányi János
LA DÁ NYI GÁ130RNE l!:::;===============:::!J

Szabadság tél' 2
Telefon 661386-89 i

66/386-251

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓIN[(ATI

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD

A TURUL CIPÖBOLT
új helyen: Gyomaendrőd,

Fő u. 204.
(a Gyógysz.ertár mellett)

Megújlllt választékkal. bevezető árakon kínálja temlékeit.

Egész éves neveJömunké\nk foIY'lInD[áb'ln
kiemel[ jclentő,c'get llllajdonílllnk a lanór,jn
kívüli rendeZvc'nyeknek. kiilönösen az iskolai
ünnepeknek. Az iskoL)i ünnepek teremtenek
lel1etös~get Mra. hogy mindJwk. akik kó[ődnek

,IZ inlámc'nyha. a lakúhclyhez. közös prog
ramokon vegyenek r~szl. együll löJ!senek néhány
ór;\[

Az egytill [ÖIlOll órák élménye gazd,lg,ílja [,1
nlilóin" ázésvil;it;;Ít. erősili nonOSS<Ígllld;\lukill.
5 ;\ szemé.lyesen megi5mc:rt neves egyéniségek
példakén[ ,illh;)[n;)k előntik.

Május 15-e különlegesen szép nap vol[ [,,
nlllóink iskobi életében.

A RÓls'lhegyi-napok keretében megreodaet[
i5kolanap gazdag progl';)mot kín;il[: Rózs,lhegyí
J(;ílm<ÍnróJ. az iskola névadójáról szóló
vdélkedőn és ;)kadiilyversenyen. rendhilgyó
tanítási ór,ikon. [áncházon, lanár- cliúk meccseken
és esti tábonlíz mellw közos élleklésCll veheltek
rc'szt tanlllók. sziilők és meghívolI vendégek.

A nap különleges ~Iménye VOll. hogya I\:nd
hagyó laníliísi ó[',íkon l~O\IJóink 01yan személyi
s~gt:kel h~llgalhall;)k: akIk Endrűdről incillll;\k. s
hivat;ÍsuKllak élve orszjgos hírnévre: tett~k 5ZUr.

'Gergely Agnes írónő közvetlen. kedves
egyéniségével. emberközel iségéveJ nyitotta meg
il gyermeki sZÍveke!. szeretellel fogcdva kív,íncsi
kerdéseíkcl. A wnu\ók Endrődön (Ölrölt gyer
mekkoráról, Köllővé dl,ís<íról. példaképei,ől,

hétköznapjairól kérdezték. A vjlaswk'közbcn az
í['ónő. szinte észrtvétleniil vezenc bé itJlI hall
gatólr Juh;ísz Gynla egyil, klilÖnleges. ké:pszcrlí
költeményé:nék rejtelmes szépségeibe. AI. ido
ésw~v~{lenül elröppell[, s rosszul esctt hallani "z
óra végéi jelző csengöszóL

Dr. Rácz Béla lézerkul8tó. a re;i1érdeklődésií

h;J1lgatósjgl1a" i1 lézerkllrat~s Iegl'lj<1bb ered
méllyelbe "dOlr betekintést. ádt:kes képekkel
illllSZll';\lv<J mondanivalój;'lt. Az ;ilrai<inos iskoli\
kOl'Osztály nyelvén . mc:gfog:i1I1l'IZOll
érdekess~gdet: nagy l;ívolsúgok mÚésél. <1 kzer
hJrfrt be 111 lJ[iluí $:ü. <l lest hőmérséklelének

ld Iét'képezc'sét szJjtMV<1 hilllg<ltUik n résztvevők.

Érdeklődő kérdéseik megv<.Ílaszol~sára ;)z dőadá-

VfiROSLItll<, Gyomaelldrőd * Megjelenik havonta. " l(iadja az Endl'ődiek Bm'áti I(őre Egyeslilet " Felelős szerkesztő: Császár ferenc, 5502
Gyomaendrőd, Damjanich LL 15 TeL, Fax: (66} 386-323 " SzerkesztőI-.:: Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó lstvá:1. HOll:okné Németh. Eszter, Hli~ya

Alajos, Iványi Mária, Mar;;iné Giricz hzséber, Mánon Gábor, Stark László" Felelős kiadó Vaszkó András y. MUVELODESJ ES KOZO[(TATASI
MINISZTÉRIUM: Ny1sz.: B/PHF/l495/BÉ/1995 " l<észult: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd. Fő út SIII

interneten: http://www.szikszi.hu/isk/gcllertl."E-m.1il:ivanyi@maiLszikszi.hu
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PETER
Mikor még a kiskaszák zenéltek,

;!:~ #!g~n ~:T:\;~~~~:~1'~\~~1':~~~~~!~;
megv
embe·
nem f
és hin
a győ

Miko
ifjan,

Mégis az, ki
az körül ma
ldböjtöli a
Miatyánkk'
s reméli, ho
azoknak, ki
álmait majd'va osagra va tJa
az ember-giz-gazt árokba kaszálják,
megváltják a kis magyar világot,
mondanak értünk egy Miatyánkot:
S ring felettünk arany búzatenger,
Isten-kézben vetőmag az ember...

TÍMÁR MÁTÉ

PÁL HETÉBEN
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II Pite~-PáfIfal//olfclo!atoi ff

Amikor barátom megtisztelt a Tudjuk, sok új politikus kerül be a törvény-
feikérésével, hogy mint gyakorló publicista hozásba, jó néhányul~ a végrehajtó hatalom
írjal~ lapjuk június: számában egy cikket, magasabb tisztségeibe.
elvállaltam. Később jöttem rám, hogya ma- Péter és Pál napján kihangsúlyozhatjuk,
gyar Péter-Pal napokról ma nem könnyü írni. hogy Péter (petrus) volt a kőszikla, - neve is
írhatnék a magyar népszokásokról, találhat- ezt jelenti, - Pál a damaszkuszi úton vált a
tam volna - mint hívő ember - magvas vallá- keresztényüldözö Saulusból Pál apostollá.
sos gondolatokat. Elvetettem ezeket öz Azóta a damaszkuszi utat jell<épesen
Uletel(et. Az előbbiekről értekezzenek ava- használjuk. Akik mentkőzben váltanak át a
t'Jtt néprajzosok, illetőleg teológusok. helytelenről a jóra. A magyar "damaszkuszi

A két szent apostol remélhetőleg elnézi úton" már sokszor volt életem során
nekem, hogy névfordulójuk alkalmával "csúcsforgalom" . Emlékszem zöldinge-
inkább a MÁVAL foglalkozom. Nem sekre, akikből partizán lett, konzervatí-
elvonatkoztatva személyiségüktől. vokra, akik a Lenin Intézetben jeleskedtek

S már helyben is vagyunk. Lezajlottak (?) később. Igen közeli szemlélője voltam az
a parlamenti választások. A III. Magyar 1988-1990 közötti "megtéréseknek" , sőt

Köztársaság harmadik ciklusa következi I\. "ellenállóknak" ... Majd 1994-ben a forga
Mint politológus, megengedem magamnak lom eme damaszkuszi úton hátramenetbe
azt a sommázatot, hogy tulajdonképpen indult, amire a Bibliában sincsen példa.
most fog kiteljesedni az 1989-90-ben elin· Most - 1998 nyarán - is észlelhető bizonyos
dult rendszerváltozás. Tanult és I~özismert mozgás. S mindez a 11atalomvágytól indíttat
kollégám, Kéri László politológus va. (Persze az anyagiak sem mellékesek!)
mostanában számtalanszor elmondta, leír- Albert Schweitzer orvosprofesszor szerint:
ta: őt meglepte az esemény, .. Engem pedig "A hatalommal csak akkor rendelkezünk, Ila
az nem, hogy Kéri László meglepődött. az emberek észreveszik rajtunk, hogy nem

Mire ezek a sorok megjelennek, bízom hideg, egyszer s mindenkorra leszögezett
benne, már lesz új parlamentünk, elvek alapján döntünk, hanem minden
demokratikusan választott kormányunk. egyes esetben az emberségünkért
('sszeáll egy zömében más hatalmi elit,· küzdünk." A dogmákl<al müködö hatalmi dik
mely átvezeti hazánkat sikerrel a közelgő, üj tatúrák már sok szenvedést hoztak
évezredbe. hazánkra. Nem árt tehát az új rezsim

Gyomaendrőd választó kerülete is képviselőinek a damaszkuszi úton újra
"remekelt". Több mint 58 százalékkal juttat- nyüzsgő köpönyegforgatókra kiemelten
ták be a T. Házba a fiatal DomokOS Lászlót, odafigyelni.
a Fidesz Magyar Polgári Párt és az MDF- Az 1998-as Péter-Pál nap nem találja
MKDSZ közös jelöltjét. Ez magas arány.

Kánaán·i állapotban a hazai lakosság döntő

többségét. A győztes, új politikai erőknek

herkulesi feladata a tornyosodó, közismert
nehézségek megoldása. Nem lesz
sétamenet.

Megyénk, reményeink szerint, a
tudományosan bizonyított, de személyesen
is megtapasztalt, keleti regionális Iesza
kadás megszüntetésében és fokozatos
felemelkedésében bízhat. A régiók lesza
kadásának, sok féle veszélyének elhárítása
ugyan a magyar parlament és a kormány
egyik célfeladata, de ma már az Európa
Unió és az euroatlanti hatalmak, országok
is jól felismerték, hogyeleszakadások nem
csupán lokalis kockázati tényezőkl Azaz
segíteni fognak bennünket. Ennek taglalása
nem fér bele e cil<l~nek a keretébe.

E sarok írÓJa, kora okán, már sokféle
kormányzati kurzust átélt. Kezdte a Horthy·
rezsimtől, a második világháborútól, továb
bi "zajos" évtizedeken át· máig.

Péter-Pálkor még soha nem éreztem
ennyire frissnek a kissé megkésett tavasz
nak pezsdítő illatát, mint most. Hogy kissé
költői patosszal is kifejezzem reményeimet.

Még egyet. Közismert. hogy
Magyarországon Pé er-Pál napjanak
környékén ünnepelte a dolgos magyar nép
az azévi aratást. Az "aratás" most a
választások során történt a győztesek

számára.
A jövő évi aratáskor kiderül: kil~ vok·

soltak helyesen ...
NEMERE GÁBOR

lVleleg szeretettel kösz:öntjti.k dr. Varga L'\szló
országgytuési képviselő 1:iJ:at a t. Ház: koreb1.öl,ét, (a
HU cln'lga L'l.ci há-{:yál1.kat) aId már 1947-ben is ott tilt
az országház paclsoraiban a Barankovics-vezette
denlOkrata néppárt képviseletében, s most a magyar
kereszténydemokrata szövetséget l,épviseli
egyi.ittmííköclve a Fidesz ma,gyal' polgári pár1:tóu.

J.\'hUlkftll\Odjon tovább hazán.k felemell,edéséért.!
Eredményes, aktív, boldog életet kíván Önnek:

az MI<:.DSZ gyomaendrődi szervezete

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2.
Telefon: 66/3 86-891

66/386-251

A TURUL CIPŐBOLT

új helyen: Gyomaendröd,
Fő u. 204.

(a Gyógyszertár me Ilett)
MegúJult választékkal, bevezelő árakon kínálja termékeit.

VÁRJUK r<EDVES VÁSÁRLÓ1Nl<AT'

I
MÚ1őségi női cipők nagy választékban}

kevez6 áron

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45.
Telefon: 06/66 386-578

06/30436-781

Corvo Bianco Schuh Bt.

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 14.

~/Fax (66) 386-896
=(30) 457-148

Női, Leányka-, és Fiú
cipőgyártás
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* HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK *

A városfejlesztési koncepcióról
Június 12.-én délelőn a Gyomai I'észen, meg ezek az elképzelések. A szakemberek

délután az Endrődi Kirendel!ségen gyűltek az ipari övezet. az ipari park megvalósilásá
össze azok a meghivottak, vállalkozók, nak gondolara mellett kifejtenék, hogy az
pedagógusok, akik meghallgatták a város önkonminyzatnak újszerű szerepet kell vál
fejleslJési koncepcióját. Ismertetésre került Jalnia a város fejlesztése ügyében. Konkrét
az a közép és hosszú távú stratégiai gazda kell, hogy legyen a fejlődésben, a
elképzelést.. amit hozzá érrő szakemberek szereplők érdekeit integrálja, naprakész
készítettek a város úgymond kitörési pontjait információval lássa el a vállalkozókat,
I·.eresve, abból a célból, hogy városunk alakítsa ki a kapcsolattartás módszereit. Az
leszakadása megálljon, a fej lödéshez való agrár fejlesztési elképzelés 6 regióra osztot
klzárkózása. elkezdődjön. Az elképzelések ta fel a tajat. és ezeken belül fejtette ki a ten
néhány gondolata valamennyi résztvevőt nivalókat. Az elképzelések l-5, 5-10, és 10
meglepett, mint például a "régióban való 20 éves távlati tervek, amelyek meg
gondolkodás, ami nem a közigazgatás valósítása csak a vállalkozók es a lakosság
határain belül javasolja a tennivalókat. Föleg közreműködésével válhat valóra.
az idegen forgalom területen valósulhatnak

ÉRTESíTÉS
A Kereszténydemokrata Szövetség Gyomaendrődi Szervezete ez úton értesíti tagjait és

barátait, hogya hagyományos augusztusi birkavacsorát augusztus IS-én, szombaton rendezi
a Dombszög vendéglőben 19 órai kezdettel. A vacsora ára: tagoknak 600, nem lagoknak 750

forint. A menü: Csigaleves, vegyes marha és birkapörkőlt, és savanyúság.
A vacsora befizethető: Vaszkó Andrásnál, Dózsa Gy. u.3 l-ben (T.: 386-689) Császár

Ferencnél Damjanich u. I5-ben (T.: 386.323) és Timár MihálynáL Petőfi u. 2S-ben.(T.: 284
196)

Értesitjük tagjainkat, hogy júliusban nem tartunk gyűléSt, a legközelebbi össze
jövetelünk augusztus 3-án lesz, a szokott helyen és idében.

MKDSZ VEZETÖSÉGE

AKÖZÖSSÉGI HÁZ
JÚLIUSI PROGRAMJA

3-án 18 órától Magányosak Klubja (Az összejövelelek minden
héten, szerdán vannak.)

8·án l8 órólól Nyugdljas Klub (Az összejövelelek minden
héten hélfőn vannak.)

lO-én 17 órától Cukorbetegek Klubja (A legközelebbi össze·
jövetellZeptember második szerdójón lesz)

ll·én 19 órától Gazdakör (Az összejövetelek nyári időszakban:

kéthetente csülörjökön.)
20-ón 18 órától NyugdÍjas Klub féléves vacsorája
25·én 19 órától ANNA· BÁL oz emeleti nagy teremben.

ZENE! TÁNCI TOMBOlAI TÁNCVERSlNY!
Belépő 150 Forint. Jegyek (oszlolloglalósl
elövéfelben július 10·22·ig 13 órálól16 óráig
a Közösségi Ház irodájában.

Ez úton is szeretettel köszöntjük o VÁROSUNK Gyomaendrőd úiság
minden Anno nevü hölgy olvasójót.

27-én 9-11 óróig Szemvizsgólat (Okulár Oplika, Szarvas.)

10'én 19 órától a földszinti teremben az augusztus 20-iki
lovosbemu/aJór előkészítő megbeszélés/lor/unk

TisztelelIel kerem azokal o lótenyésztő és lovasfogaltal ren·
delkező embereket, akik szívesen részt vennének abemutafón, iá/
ienek el a fent jelzen időpon/ban az elókészJ)ö megbeszélésre ren
dezvény minél sikeresebb lebonyolítása érdekében'

KöszönelIel: MOLNÁR BORBÁLA népmúveló

Gyomaendrődön. frekventill[ helyen, a Fő thon, saroktelken házas
ingatlan eladó. Érdeklődni lehet 2S4-149-es telefonsz;\mon.

A. Városi Képtár gyermekrajzpáJyázatának eredményei
A I<éptár gyermek és i~úsági rajzpályázatára harmincegy pályázótól

negyvenegy munka érkezett be.
A művész halálánal< negyedsZáz.ados és születésének százti

zenötödik évfordulójára idírt pályáziltra a Mester I<ét kedvenc
témal<örében vártunl< szabadon választott technil<ával keszült munl<ákat.
Ezen kívüllehetöség volt a műVészet iránt érdel<1ödö, de kevésbé ügyes
1<e2Ü fiataJok számára Idse.sszé benyújtására Vidovszky Béla életéról és
munl<ásságáról.

Sajnos írásos pályázat nem érkezett. Az elkészült r<'ljzok, festmények

egy része pedig CSaJ< nagy jóal<aratta! sorolható be aszobabelső V<'l3Y
tájl<ép kategóriába.

Ezért Honti Antalból és Heve.ssy Nagy Anil<óból álló zsűri igen nehéz
helyzetbe került. Végül úgy döntött, hogy CI ternatilms bontás helyett <'I

meghirdetett két korosztályon túl az 5.-8. osztáJyig terjedő korc.soportot
kettébontja, s a beérkezett munl<ál<at e szerint bírálja el.

így CI dÍjazotta!< CI I<övetkezól<:
5.- 6. osztály: I. Schwalm Anikó..~.sz.Ált. Isle 6. oszt.

II. Dancs Tamás, 2.sz. Ált. Isl<. 6. oszt.
III. Bene Ágnes. 2.sz. Ált. 151<. 5. oszt.

7. - 8. osztály: I. I<ovásmai Nóra, Rózsahegyi 1<. Ált. Isk. 7.oszt~

II. l<azár Éva, 2.sz. Ált. Isk. 7.oszt.

III. FNagy Lajos. 2.sz. Ált. Isle 8.oszt.
l<ülöndÍj: Nótári Krisztina, il (<ner Imre Gimnázium I I. oszt. tanulója.
A kü[öndlj az idén is. mint il tavalyi évben, meghívás a nyári

müvésztáborra, amelyet a rendező Bethlen Alapítvány ajánlott fel. A

díjazottak díszes ol<1evelet l<aptal<. és etél<es könyvjutalomban részesül
tele A többi részvevő a IZéptár Corini naptárát. és ernlékJapot l<apott. A

páJyamunl<ál<bó1 összeállított l<iállítást június 6-ig láthattiik az érdekJödól<
a Keptárban.

BULA TERÉZ

Hunya Elekné Varjú Mariann az év pedagógusa!
Jlmills ll-én az ÖnkormlinyzM meghívására együtt ünnepeltek a

Gyomaendrődi Jlt. és középiskolák: tanujói és pedagógnsai. Eljönek a tanul

mányi verseny részrvevői ~s az ó'ket felkészítő pedagógusok. A 2. sz. Iskola
tSnekkara, és Polányi Éva tanárnő vers mondás.1 [ette még ünnepélyessé a
[,1Jálkozót. A polgál1TIesrer köszöntő beszédében elmondta, hogy hagyományt
!Úv1Ínnak teremtem a mai ünneplésbóJ, igy pedagógus nap közelében. 41
kitünteteu diák: volr. Ennyien ének el klilönböző fokoz.atokat, il versenyckcn.
Megnyugtató jó érzés volt látni, hogy ennek a vMosnak olyan pedagógusai
Vartfl,.'1k, akil< nem hiába végzik áldozilfoS munkájukat. Kösz.önet illeti a gyer
mekeket és szüleiket is, hiszen a versenyen ny(UIOrl eredményén nagyon mcg
kell dolgozni sziilőnek, nevelőnek é.s gyermeknek egyaránt. Köszönet éne,

hiszen asajár boldog,ulásukon uíl ezek a gyerekek a szülőviÍrosllk h.ú:ét is öreg
bítik. Szivélyesen és sok virággal köszöntötték az "Év pedagógusa" címmel

kininteten HtUlya Eleknél, Varjú Mariann ran<Írnöt.

AVárosi Zene- és Művészeti Iskola évzárója
Júni'Js 10-en 17 órakor kerüli a Művelödési Közponlbon megrendezésre oz évzáró, mely

két részböl ólit Pappné Németh Hedvig igazgatónő ismertette a tanévben elért eredményeket
majd rövid hangversennyel búcsúzlok o 97/98·as lanévlól. Mozgalmas évet zórt úgy a zene;,
mint a néptónc szak: megyei versenyeken vettünk réSZI, ahol kiváló eredményeket érlünk el,
így többek kózöl1: Pelyva Kolalin hegedü tanszakon elsó helyezést ért el. Felkészílő tanára:
Pappné Németh Hedvig. Gyányi Réka szolfézs tonszakon szintén első helyezeIllett Felkészító
tanóra: Holubné Hunya Anikó. Anéptáncosok o Békés megyei Néptónc Talólkozón vellek részt
Gyulón. Május 31 és június 1között került megrendezésre Bolalonboglóron koreogrófia és META
verseny, ahol egy harmadik, hetedik, s külön·dÍliallellünk gazdagabbak. Ugyanitt 300 gyerek
közül, Havasi Zsolt kapta a legjobb táncos címet. Mójus l-ell fogad luk a "Kisokos" svéd néptónc
csoportot, akik ez év folyamán visszavárnak bennünke I.

Tórgyi felléleleink is javultak ez év folyamán, hiszen o régen óhajtott zongorát sikerült
megvósárolnunk. Az évzárót - mint már említettem· kis hangvemnnyel zári uk, ahol többek
között Gyónyi Réka, Meri Gábol, Bárdi Edina, Kovócs Ági, Molnár Zsuzsi, Pelyva Katalin
müsorszámaiban gyönyörködhellünk. Az elöllunk ólló vakáción mindenkinek kellemes
pihenést, jó nyoralás! kivánok.

HOtuBNÉ HUNYA ANII<Q
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Dr. UHRIN NÁNDOR

merész fantáziájú Nándor" kitűnő érettségi után
Budapesten, az Orvostudományi Egyetemen "remek éveket
sorolt egymásután". De nemcsak kiváló szellemi
képességekkel, kitűnő fizikai adottságokkal is rendelJ-:~zett

Szülőfalujában egyik népszerűsítöje volt a labdarúgásnak
és a tenisznek. 1921-ben megszületett Endrődi Testnevelő

Körnek első futballcsapatában jobbösszekötő volt. Később

megszervezte a piros salakos pályás teniszezés t, melynek
férfi tagjai a szomszédos település teniszez6ive! bajnoksá
gokat is vívtak. Igen szerette a természetet. Kerékpározva
látogatta betegeit. Később autóját is a gyógyítás szolgálatá
ba áJJította. A népes tanyavilágot ösztől-tavaszig kocsival
(hintóval) járta. Általános orvosi diplomája mellé a szülész
nőgyógyász és urológiai képesítést is l11egszerezte.

A harmincas években még él "házi szülés" dívott. Kiváló
segítőtársa volt "Mariska bába néni". S bizony, az akkor még
tizenötezres lélekszámú községben volt tennivaló bőven..
Akkor még az volt az elv: "Eső meg a gyerek akkor kell,
an1Íkor jön", meg úgy vélekedtek a szülők: "Ha Isten
bárányt adott, legelőt is ad hozzá". Akkor még nem volt
egyke, sem terhesség-megszakítás. Három-négyszáz volt az
évi "gyermekáldás". S Ö volt az egyetlen szakorvos a
községben. Számtalan éjszakát töltött a tanyavilágban a
falusi petróleumlámpa, vagy gyertya mellett, hogy segítsen
az életnek. Ezrekben mérllető az· általa világra segített
babák száma. Sok szülő áldva foglalta imába a doktor úr
nevét. (1953-ban a mi első gyennekünket is Ö segítette vi
lágra Hála érte.) Soha különbséget nem tett se bőrszín, se
életkor, se társadalmi, vagy anyagi helyzet, vagy küJJem
alapján páciensei között. Tette fáradhatatlanul kötelességét
esküjéhez híven.

1935-ben megnősült. Feleségül vette Halmágyi Margitot
Három gyermekük született: Nándor, Márta, és Dorottya.
Nyugodt, kedves, békés életet élt a család. Még ebben az
évben, a ké.pviselőválasztásra készülő községben, a
sajnálatos sortűz eldördülésekor él fu halott mellett közel
negyven sebesült volt, akik zömmel nála kerestek elsőse

gélyt, mivel háza szinte tőszomszédosvolt CI tragédia szín
helyével.

Még a harmincas években fontos eredmény született a
terhes nők és a szülőanyák segítésére: a Stefánia Egyesület
Ebben is az oroszlán érdem dr Ugrin Nándor orvosé.

A második világháború fron~a közeledtével a család
elmenekült. A nemsokára hazatérő orvost elfogták, és a
községházán őrizetbe helyezték. A falu népe, főként az asz
szonyok csoportosan vonultak a község "kommandójához"
s kérték orvosuk elengedését.

Majd a harcok megszűnte után a szülőotthon meg
szervezése is az Ö érdeme, mely a volt főjegyzői lak, a
mostani orvosi rendelő helyén volt.

Egyetlen olyan negativumot tudok életében, mely áldá
sos munkáját derékba törte: a dohányzás! Ilyen a sors
iJóniája: rákot szűrt és próbált gyógyítani, és Öt is fiatalon
elvitte a szörnyű kór. 1956. március lS-én fejezte be áldásos
életét. Sírja a Szarvasvégi temető főútja mellett van, melyet
fekete márványkő őriz, s ahová az 1987-ben Budapesten
szintén rákban elhunyt feleségét is helyezték örök nyuga
lomra.

Csendes, kedves, jóságos, megbízható, tiszteletet érdem
lő volt éLetében. Áldás és hála lebegjem nyughelye felett'

MÁRTON GÁBOR

orvos, szülész,
nőgyógyász,

•onkológus
Endrőd 1901 - 1956

TímJrMáfé

új kenyér ile. lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki f<.:iba-kő ...
lsten iildjon! Tc légy végső álmunk
s iVJdékainkba szcbb JövőJ

Uhrin Imre jómódú
gazdálkodó és Sóczó
Ilona szülők gyermeke
A vallásos, keresztény
erkölcsű párnak 18
gyermeke született.
(néhányan kisgyer-
mekként fejezték be
rövid életüket)
A XIX. század vége felé,
a XX. század elején
modernek mondható
gazdálkodását a népes
csajád végezte, főmun

ka idején azonban napszámosokat fogadtak. Uhrin Imre és
családja lXündig egy koszton volt a gazdaságukban dolgozó
bérmunkásokkal. Korszerű életszemléletüknek az is
bizonysága, hogya szépszámú gyermekeik közül a legte
hetségesebbeket tnníttatták, de vigyázta k arra is, hogy a
jelentős birtoknak mindig legy~n a kor kívánalmainak
megfelelő intézője e fiúk közül. István fiukból mérnök,
Lászlóból megyei hírű jogász, Nándorból orvos lett.

Az Uhrin·(később Ugrin) család t!1ás ágán is sok tehet
[éges tag volt.

A család "Benjáminja", Nánuor iskoláztatása szülőfalu

jaban kezdődött Bencze Sándor, az akkori igazgató keze
alatti években sok dicséretes hír jutott a szülőknek az
"Uhrin deákokról".

Elemi után, - mint abban az időben szokásos volt - a
vármegye legnevezetesebb gimnáziumába Gyulára kerül
tek a rk. gimnáziumba, ahol kifogástalan erkölcsi nevelés
ben és komoLy tudományos oktatásban
részesülhettek.(Egyik gyermekük Ugrin Béla Jezsuita
szerzetes évtizedek óta Kanadában fejti ki áldásos
működését.)"Azernyedetlen szorgalmú, kiváló memóriájú,

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó'
Sarkcsillag a négy égtáj felőli

Anyanyelvcd billyogként jelöli
Tc va~y a téli hó s a tavaszi zöld,
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JÚNIUSI MISEREND

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és este 7-kor, hétköznap reggel fél 8-kor. JÚLIUS HÓNAP ÜNNEPEI
Szent Gellért Iskola kápolnája: anyari idöszakban nincs mise

Hunya
Vasárnapokon: délelött IO-kor.
Hétköznapokon: kedden, csütöl1ökön és szombaton este 6-kor,

valamint elsöpéntekenként is, este 6-kor. A szombat esti
mise előesti mise, így érvényes vasárnapra.

Gyoma
Vasárnapokon 10-kor, hétköznap j 8 óra.

július 2. csütörtök:
július 3. pének:
júltus ll. szombat:

július 16. csütörtök:
július 18. szombat:
július 22. szerda:
jú lius 24. péntek:
július 25. szombat:
jú Iius 3 I. péntek:

Sarlós Boldogasszony
Szent Tamás apostol
Szent Benedek apat, Európa
fövédöszentje
Kármel-hegyi Bo Idogasszony
Szent Hedvig királyné
Szent Mária Magdolna
Árpád-házi Boldog Kinga szűz

Szent Jakab apostol
Loyolai Szent Ignác áldozópap

A §!}(jmai búcsú

Endrc
megyés püspök

Június 20-án, szombaion délelőtt 10
órakor kezdődött Gyomán o Jézus Szíve
templombúcsú. Összegyültek o gyomai és
endrödi hivek, de voltok vendégek
Köröslodányból, és Hunyáról is.
Az ünnepség vendége Horváth János
nyugdijos plébános úr volt, aki 5 évig
vezeIle ezl az egyházközséget, majd
megromlott egészségi állopota miatt kellett
nyugdijba vonulnia egy évvel ezelött.
János atya ezüslmiséjét torlolla. 25 évvel
ezelött szentelték pappá.
E szép ünnepre összegyült az

espereskerülel papsága. Az ünnepi beszédet Iványi Lószló endrődi plébános lartolla. Röviden
ioézzük fel oz elhangzott gondolatokot.

''jézus Szive ünnepe aszereletet ;ut/at;a eszünkbe, a szív a szeretet ;elképe. Nincs
szeretet óldozot nélkül. Az életben, ha valaki nagyot akor tel;esiteni, bizonyos dalgokrólo cél
érdekében le kell mondani. Jézus életét áldozta.

A pap is lemond bizonyos dolgokról. János atya is ezt leffe, amikor a iobb és szebb
vidéket, a Dunán/últ olfhagyva erre a vidékre ;ölf, szinte misszióba. Szent Gellértet is
eszünkbe ;uHalia, aki Itólia gyönyörű kék egél ot/hagyva iöH magyar földre hirdetni az
evangéliumot. Vértanú let/.

Az ember vágya, hogy föhekintsen azokra, akiknek szivük van. "arra emelik maid te
kintetüket, akit átszúrtak" (lak 13, l) Jézust akereszten á/szúr/ók. Föltekintünk /lá.

Apapra is sokon föltekintenek, mint lsten szolgá;ára, de ugyanakkor sokszor át is szúr
;ák.

János atya is szolgált: Orosházán és Endrődön káplánként, mo;d plébános volt
Végegyházán és Gyomán. Sokan tisztelték, szereffék. Sok nehézséget, és küzdelmet is ielen
teff neki ez a25 év. Különösen abe/egség kereszt;e: betegen ís, éveken ál hűségesen helyt
ál/t.

':A nekünk a;ánJékozoH Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az lsten szeretete" (Rám 5, 5b)
Ez erőI ad mindannyiunknak. Éltelő forrás. Apapnak is élfető forrás az lsten szeretete. Ezt'
közvetíti. Imádkozik híveiért. Lehet, hogy pont abban a percben, amikor valaki visszaad;a
tlkét Teremtő;ének, vagy épp búnt készül elkövetni. Értük is imádkozik. Ima, és szentmise 
apap erőforrása.

A pásztor, ha elveszik egy báránya, offhagy;o a 99-el, és elmegy felkutatia az
elveszelfet. Apap is tanításóval, pasztoráció;óvol megkeresi, és viS5Zahozza oz elveszelf
lelkeket.

János olya negyed százado végezte ezt a munkát. Ad;unk hálát az Istennek vele, és
érle. Kér;ük az Aralás Urát, küldiön úi munkásokat szőlő;ébe."

Szurovea Vince esperes úr felolvasta Gyulay Endre püspök úr levelét, melyet itt mel
lékel ünk. Akerület papsága nevében az esperes úr, o hívek nevében a gondnok úr, él a
Rázsofüzértérsulaf köszöntötte.

Aszentmise végén olemplomkertben a hívek ogopén vettek réSZI.

Tisztelendő

Horváth János úrnak
ny. plébános

Szekesfehérvár
Országos Papi Otthon

Kedvc:s Atyai

Csodálatos dolog az emberi éld. még csodálawsabb a keresztény
élet, s ezt már csak az a hivatás és annak követése múlja fölül. amelyet a
papszentelésben nyer el az ember.

A hivatás nem csak ajándék, hanem fcklósst'g is. nem mindc:gy. hogy
az. évek alatt, melyet engedélyez az Úr számunkra. mit teszünk az Ö di
csőségére.

Tisztelendőséged 1973. június 17-c: óta. amikor végkg igent ITIúndott
erre a szolgálatra, nehéz és becsületes úwnjár, hűségben maradva mindig
ehhez az ígérethez. Különböző lelkip<!~ztori szolgálatai voltaK, nef'l kön
nyű kápJáni és komoly felelősséggel járó plébánosi munkák.

Munkájának ellátásában próbált eddig is becsületes lenni, lsten ügyét
komo/yan venni, s a hivek szolgálatában a lehetőségekhez mérten min
dent meglenni. A magam és egyházmegyénk nevében köszönöm a 25 év
faradságas munkaját. Kérjük a legfőbb papot. Jézus Krisztust. növdje
iSlenszereterér, hogy imádsagos ékle törctkn maradjon. feléje való
hüség~ állandó legyen és növeU-: relebani.liszer~[etéL hogy ebből

fakadóan hivei iránti szolgáló szeretete napról napra tökéletesebbé
valjon.

Szolgálatat az Úristen kereszteU~~1 is jutalmazta de kérjük. ebben is
adj 011 Tisztelendőségednek elegendö <:rőt. s ezt is tudja mindig kamalOL
t~tni az Ö dicsőségére. Adja lsten, hogy az elkövc:tkez0 években is
ugyanilyen buzgóságban, imadságban, lstC'll- és emberszerelelhen tudja-
remélhetóleg hosszú Idóll át _.. . ~etet

~~ ~;",-
Szeretettel és fopás ~~

S"gd,1998.J"m 3.~~~ QI

~~~;I
az oldulr szerkesztette.' Iwiny; Loszló plébános



Új tantárgy: gyakorlati foglalkozásrész
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A gyakorlati életre nevelés al
IV.

,
1998. július

fokon

A háborút követő egy évtizeden át a
mezőgazdasági ismeretek oktatása.
gyakorlása a természettudományi tárgyak
mélyebb, színvonalasabb tanításában nyil
vánult meg. A fejlődés további sza
kaszában a különböző szakkörök
keretében folyt gyakorlati jellegű manuális
képzés.

Az 1956/57-es tanévbell a gyakorló
pedagógusok kezdeményezésére (ugyanis
ebben az Időben Ilyitottabbá.
engedékenyebbé vált az országos
vezetés), a társadalom részéről jelentkező

igény hatására a mezőgazdasági

ismeretek. valamint a manuális (politech
nikai) képzés ügye az érdeklődés közép
pontjába kerűlt. Az alaoos kisérletező és
előkészítő munka után a Kormány
1014/1958. sz. határozata alapján elren
delte, hogy be kell vezetni a "gyakorlati
foglalkozás' elnevezésű tantárgyat. A ren
delkezés megadja a tanterv általános
követelményeit. A Művelődési

Minisztérium végrehajtasi u~asltása

8Qyértelműenmeghatározza él feladatokat.
kerettervet ad az iskoláknak, s rájuk bízza,
hogy mit, hogyan valósítsanak meg
Végezetül a rendelkezés kimondja, hogya
tárgyat az ország iskoláiban fokozatosan
kell bevezetnI.

Békés megyébell a rendelkezés
értelmében (1958/59) a Megyei
Művelődési Osztaly 1650/1958. sz.
határozata alapján Gácser József megyei
főelőadó Irányitásával 10 Iskolában kerűlt

bevezetésre az új tantárgy: gyakorlati
foglalkozás néven Ezt követően hat év
leforgása alatt valamennyi osztott és
részben osztott iskolában bevezetést
nyert.

Az endrődi iskolában 1959/60
tanévben kezdték tanitani a talltárgyat Ezt
követően az óregszőlői, majd a nagylaposi
I~;ko\a következett. Az endrődi iskola él volt

polgári iskola gyakorló kertjeit kapta meg
oktatás céljára. Kezdetben Vaszkó Irén,
Nádas Sándorné, Gellai János és Szabó
Zoltán pedagógusok végezték igen ered
ményesen e tárgy keretében az oktató
nevelő munkát

A gyakorlati foglalkozás tárgyat a
városokban is bevezették, de egész
tanéven át műszaki ismereteket oktattak a
fokozatosan felszerelt tanmühelyekben. A
lányok részére szabás-varrás, háztartási
ismereteket, a fiúknak pedig fa, fém,
műanyag megmun kálás!, villanyszerelést
alapfokon, továbbá motorismereteket írt
elő osztályonként a tanterv.

A vidéki, falusi iskolákban, ahol gyakor
ló kert állt rendelkezésre, ott ősszel,

tavasszal zöldség és gyűmölcster

mesztést (fólia alatti termesztés!, öntözes
es gazdálkodást), mint követelményt
határozott meg a tanterv Télen úgy a
lányok, mint a fiúk műhelymunka

keretében a városi iskolákhoz hasonlóan.
de kevesebb tananyaggal képezték a felső

tagozatos tanulókat osztályonként heti két
órában.

A gyakorlati foglalkozás bevezetéséert
és annak tovább fejlesztéséért az első

években kiemel-
kedő munkát vég
zett országos szin
tem Tornyai József
nyugalmazott gaz·
dasági iskolai szak
tanár, akit a
Művelődési

iVlinisztérium bízott
meg. 1960 őszén

részt vett Gyomán
a 2. sz. iskola
gyakorló kertjében
az e tárgyat tanitó
megyel nevelők

tovább-

képzésében, és egy bemutató tanításon.
E szakmai találkozón mondotta:
"TudatosItani kell tanulóInkban, hogy a
testi és szellemi munka az egYE1Pűli for
rása minden anyagi és kult'Jrális értékIlek,
a társadalmi fejlődésnek és a haladásnak:

Együtt dolgozott vele a közös cél meg
valósításáért Dr Bori István fŐiskolai

adjunktus is. aki az Országos Pedagőglai

Intézetben megszervezte a nevelók
tovább képzéséhez szükséges politech
nikai tanszereket Pályafutása sOíán több
alkalommal tartott magas szintű módszer
tani, müszaki témájú előadást Békés
megye gyakorlati foglalkozast tanító
nevelőknek.

Tornyai József örökébe Dr. Oroszi
András került 1961-ben Szintén gazdasá
gi szaktamir, aki a mezőgazdasági oktatás
elkötelezett je volt. Szóban és Irásban is
publikálta a munkára, a gyakorlati életre
való nevelés fontosságát, a magyar föld
megszerettetését. Az ország gazdasági
életének fellendítése a mezőgazdaság

támogatása nélkül nem lehetséges - val
lotta előadásaiban.

HUNYA ALAJOS

MINDENT EGY HELYENIf- PIKTOR BOLTBAN]
~'~~flendr&J, Fő út 204.

i;)'A\ }lélefbn: 66-386-611.)
: ~,~ .. ~ , =::~i· {$.q.y.,.

~~ Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOlÓ LA.POK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.



1998. július VffitOSOtll{ 1

AKERTBARÁT KÖR ÜZENI...

A magyar nydvben a terhesség másál
lapot, az áldott állapot, igen szép szavaink,
az élet egy felelősség teljes szakaszát jelzik.
A család reménysége ezalatt az idő alau, azaz
40 hét alau fejlődve az anyaméhben, sziHetik
meg. Nagy felelősség hárul mind a terhes
gondozást végző védőnőre, orvosra, mind
pedig a terhes nőre.

A terhesgondozás feladata, hogy fdtáró
munkájával minden veszélyt elhárítson a ter
hességgel kapcsolatban.

A terhesgondozás módszerei, illetve
különböző szintjei szolgálják azt, hogy a
méhen belüli fejlődő magzat egészségesen
jöjjön a világra.

A terhességi gYilnújelek, valószínűségi

jelek és biztos jelek birtokábéU1 a terhes be
kerül a terhesgondozás hálózatába.

Melyek ezek a jelek:
- gyanúje} - közérzet i változások. hány

inger
- valószínűségi jel - menstruáció kima

radása
- biztos jel - különböző terhességi vizs

gálatok pozitivitása. orvosi vizsgálat. illetve
uluahangos vizsgálat.' .

A védőnő feladata ebben a swkaszban
részleces szociális, gazdasági, egyéni,
pszichés körülményekre vonatkozó adatok
begyűjtése, családi betegségek, fejlődési

rendellenességek, korábbi betegségek
felderít~se.

A fentieknek nagy jelentősége van, abból
a szempontból, hogy bizonyos betegségek,
fejlődési rendellenességek örökletesek lehet
nek, s ezeket mindenféleképpen el kell kerül·
ni. A védőnői vizsgálatok a továbbiakb,1ll
kiterjednek a testsúly, a testmagasság, a
haskörfogat, il szeméremcsonl és il méhfenék
közötti távolság. a vérnyomás mérésére.
pulzusszáml,\lásra, magzati szív hangok
sdmlálására, a vizelet részletes vizsgálására
és az emló'k vizsgálatára.

Ezt követően az első jekntkezés al
kalmával a
g o n d o z ó (joLy{(llás 1/ 9. o/dl/Lon)

TERHESGONDOZÁSRÓL
KÖZÉRTHETŐEN

Legközelebb a lisz1harmalról és a
szürkepenész körképéről szeretnék
tájékoztotóst adni a kedves kerlborál
olvasáknak.
A vegyszerekről még (sok onnyit,
hogy a csomagoláson mindig rajta
von ofelhasználás mennyisége (viz +
vegyszer) és a várakozási idö is.
Alaposan olvassuk át, ha kellöbbször
e tój~koZ1alót, és ha kell, kérjünk
tanácsot a bolt vezetöiélől, vegy
gyakorlatt kerlészektöl.

HUNYA AlAJOS

egészséges is. Tehát ez o szakaszos folyamaI lová bb ismétlődik.

Száraz, aszályos időben 35 ( fok melegben ogombofonalak el is
pusztul halnak a levélben. Ugyancsak elpuszJulnak, ha a lap·
pangósi idöszak elteltével nincsen csopadék. Ilyenkor a barnás
(olajfoltokhoz hasonló) foltok elszáradnak. Aperonoszpóra spórái
állalóban o fiatal, zsenge leveleken tapodnak meg legjobbon,
mert könnyebben tud o levélnY~ásokon a fonál behotolni. Ezért
célszerű a csonkozós, a hónoljhoitások eltávolítása, (Iegolább két
levelet hagyjunk meg) továbbá hajtásvólogatássollombritkitós, a
talaj gyomtolonílso, a lelszórodós miatt. Ezek oz agrotemnikai
védekezési módok. Ezen kivül halásosan vegyszerrel
védekezünk. Permetezéskor orra ügyeliünk, hogya vegyszer a
levél alsó, fonáki részére kerüliön. Cél a fenőzés megelőzése,

illetve ha a gomba már jelen von, akkor olovóbbterjedésének a
megakodályozósa. Ha már o gombafonal a növényi részben
(levél, kO<sány, bogyó) von, okkor azt már elpusztítani nem
tudjuk, de otovóbb szaporodást meg lehet óllítani. Ugyanis, ha a
jól megpermetezett fonó ki részre rá kerül aszaporító tak, vagyo
tokbál kiözönlö spóra, okkor azok elpusztulnak. Esős időben

sűrűbben permetezzünk, mert oz eső lemossa. Ugyanakkor jó
ludni, hogya vegyszerek hatáanyaga meddig ton. Én az elmúlt
csopadékos nyáron kilenc alkalommal permeteztem. Aperme·
tezésen kivülligyeltem a levélen a barna foltossogol. Ho ilyefiát·
lom, ozonnalleléptem és egy nylon zsákbo raklom. Nem beszélve
az olyan levelekről, amelyeken már fényes foltok jelentek meg
(kivirágzott). Ezeket kevés mozgatóssolleváglam, vigyázva orra,
hagy aszaporító tokok ne szóródionok szél. Halásos vegyszerként
okövetkezőket tudom ojónloni: Rézoxiklorid 50 Wp' 5hampion 50
WP (hatékonyabb réz vegyület), Buvicid, Aeroba: Ml (felszívódó
anyag és ezért sokáig lartás), lineb, és még sok gombaölő szer
kapható a Gazda Boltokban. Igen hatékony és halósos áflagosan
16·18 napig fartó bordóié. Régen csak ezt hasznóltók
védekezé5ül és eredményesen Én oz elmúlt évben 501kolommol
mel permeleztem. Abordói lé rézgálicbál és ollott mészből áll. l
kg kristályos vagy por alakú rézgólicot feloldunk egy műonyag

vederben, ugyoncsak ehhez omennyiséghez szükséges 1.5 . 1.8
kg. szalonnós meszet egy mósik nagyobb edényben (múonyog
hordó).

Amikor a rézgálic feloldódott, a mésztej kovargatósa közben
fokozatosan hozzá öntjük a rézgálic oldato!. Csokis ilyen sorrend·
ben, merI igy a bordói lé hatékonyabb leIl, és o topodála is
tökéletesebb! Amész a réz közömbösítéIéhez szükséges. Akét
anyag feloldásához, hogy 1%bordóiél kopjunk 100 lilervíz szük·
séges [ha lehet esővíz, mert ezáltol még iobb lesz a tapadás).
Természetesen o kilkertekben kevesebb mennyiség kell, és ezérl
arónyosan kevesebb víz, illetve rézgólic, mélz szükséges. En
egyszerre 50 liter permetlevet készítek Hozzávalók: 50 dkg
rézgálic, 80 dkg. szalonnós mész. A bordáiiéhez ne adjunk
rovarölő szerI, merI rontja ohatásfokati Atöbbi permetlé kever
hető idegölő mérgekkel. Nálam bevált módszer, hogy egyik olka
lommol Zinebel használok 81 58-co/, másik alkalommal bor·
dáilevet. Természelesen a rózsától oszilvafáig mindenrleperme
lezek.

Az ablak
teszi
a házat~-#J

MŰANYAGAJTÓK, ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS,
5502 Gyomaendrőd, Fő út 81 I l

81 Il.Tel/Fax: 661386-328

Megérkezett ovárva·
vórt nyár és
megkezdhetiük
munkónk gyümöl·
csének betokorílálÓt.
Ha okosan

gazdáikodIunk rerületünkkel, akkor lolyomotoson szedhetjük o
friss zöldséget és a változatos gyümölcsöket. Ne lelediük, a
kórtevök továbbra is veszélyezletik ovetemény!, ogyümölcsöst.
Gondoljunk a burgonyabogárra, rövidesen megjelenik második
nemzedéke, amely még óHelelhetett, és újra találkozhalunk
velük. Az almamoly ellen is védekeznünk kell, pl. B158- rovaröló
szerrel. Akörte levéltetű is már megjelent, ellene Pirimor 50 DP·
vel. o körte bolha ellen 25 WP+Agrol-lol védekezhetünk. Ho o
lIeresznyét és o meggyelleszedlük, ulóna érdemes megperme·
remi a fókat gombaölő szerrel, mert amonilio továbbra js támad
és a jövő fermésre is gondoljunk!

VAUJ5KA lAJOS
Aszö1óKultúrók kórfevo.
Ezuttol ismerkediünk meg a szőlőkultúra legveszedelme·

sebb gombokártev~ével, aperanaszpórával. Azonban mós kany·
hakerti zöldségféléket is károsít (pl. uborka, hagyma, tök, bab,
ainnye). Epenészgomba kártélelének nagysóga az id~áráslál

függ és természetesen a védekezés holékonyságólól. Meleg,
(sopodékos időszakban egész nyáron oszüretig károsítja aszóló
lialolleveleit, sőt a bogyálermését is.

TavOIszol, májusban oz össze nem gyűjtött szározlevelek·
b~n, talajban, elszárad I lürtökön lévő bogyákban (érdemes
e:~eke' ősszel összeszedni] átte/elt léli spórók (szoporitó tesiek]
kicsíráznak, ha legolább 14·15 Celsius fok meleg von, és
ugyonokkor esö esik. Létre jön számlaion konidium. Ezeket oter
mőtokokot (konidium) a szél telJeszJi és rókerülnek o szőlö le·
velének alsá fonák részére is. Amennyiben több órón keresztül
vizesen maradnak és a hőmérséklel o fenli értéket eléri, vogy
meghaladja, úgy a szaporító lok (konidíum) felreped és ki hul·
Ionok belőle ospórák. Egy lokbon 30·40 spóra van általában. A
spórók kicsírámak, omi azt jelenti, hogy gombofonolok növeked
ni kezdenek és behalolnak olevéllégzönyilósoin kereszIül a levél
sej~eibe, és onnan láplálkoznak. Természetesen o konidium, a
spóro, a gombafonál szabad szemmel nem látható. Amíg ez nem
észlelhető, nem is lehel mególlapítani aferlözésl. Ezl nevezik lap·
pangási idönek. Aloppangási idő hossza függ o hömérsékleHől,

és csapodéklól. Amennyiben száraz idő von, akkor hosszabb, ha
esős, párás akkor rövidebb. Általában napokban számítva ez 5·
1Bnap között váltokozik. Ha úlabb eső, vagy harmot iön abarna
foltok on fehér bevonat képzödik ( a levél fonóki alsá részén),
erre mondják, hogy o peronoszpáro kivirágzott. Ezt nevezzük
rE1isodik szakasznak. Nogyon jóllátható a bevonot szobod szem
mel. Mi ez a fehér bevonat? Konidiumnak a tömkeleae. [n ezt
úgy szoktam mondani, hogy l1aporító lestek (spórák) tokjai. A
szakirodalomban nincsen rá magyar kifejezés. Kedvezö idöjárós
esetén tovább fertöződik ugyonaz a levél, illetve a többi még
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kötődést jelentő legdrágábbak, s a boldog gyermekkort idéző környezet is

megváltozik, egyre görcsösebben ragaszkodik az emlékekhez. Egyre többször
szeretné megragadni a régmúlt pillanatot, s rögzíteni emlékezete legmélyebb

rejtekeibe, ahonnan bármikor vászonra, papírra hívhatja: A táj szépségét, a
benne megbúvó bogarakat, madarakat. A Körös vizének színét. A késő őszi le

vegóben szálló pernye illatát. A tisztességben és tisztaságban élő endrődi

(gyomaendrődi) emberek szavát, arcvonásait. Egyre mélyebbekké válnak azok a
gyökerek, melyek aszülőföldhöz körik, s retteg a végleg elszakadás pillanatától.

A pedagógiai és művészi alkotó munkám során mindig ez a szülőfiJld

táplált. A hivatásomban a kibontakozást, a sikereket az a kedves város adta
számomra, mely 1985-ben befogadott, s így lett Kecskemét az otthonom."

S mit tehet ehhez hozzá a krónikás?

Kedves Rózsai Tanítsd, neveld az ifjúságot, tanítsd a szépre, a Jóra, neveld

igaz magyarrá hazád fiait. És alkossl Álmodd bele képeidbe a múltat, de áln-Iodd

bele a jövőt! Álmodj a Körös-parti hajnalokról, tüzes alkonyokról és fonró éjsza
kákróI. Mutasd meg nekünk művészeted erejével földi világunkati

CSÁSZÁR FERENC

BELLA RÓZSA LEÁNYFALUN
Amint olvasóink már tapasztalhatták, mindig szívesen adunk hírt endrődi,

gyomai születésű művészek alkotásainak bemutatásáról, bánhol is legyen az

országban.
Ismét Bella Rózsárói, leányfalui bemutatkozásáról számolhatunk be, me/y

már a huszadik, tárlatai sorában 1987 óta. Kecskemét, Szarvas, Baja,

Nagykőrös, Budapest, Pusztaszabolcs, Kalocsa, Gyomaendrőd és Hatvan
után most Leányfalun.

Egy órával a megnyitás előtt fúvószene, népzene, mÚKoltészet, nép-énekek
szórakoztatták az ide látogatott közönséget, éJ ez alkalomból így fonódoét
é.ssze a zene, irodalom és képzőművészet

A Pilinszky-dQas művésznő kiállítását május 30-án Dr. SzQ RezsŐ;

tCrténész, művészettörténész nyitotta meg, akinek megnyitó szavaiból
idézünk: "... Rézkarc fekete-fehérben, vagy némi színessel, lovak ábrázolása,
Körös-parti jelenetek, tájak, de "elvont" képek is, amelyekró1 alig lehet kivenni,
hogy mit is ábrázol ez a kép? Jogos a kérdés kérem, hát mit is ábrázol, ha nem
ábrázol semmit, akkor mire való? ... Igen merje megkérdezni, hogy mit ábrázol,

miró1 van szó? Csak azt ne várja, hogy elemistás szinten rágják a szájába, hogy

miró1 van szó. Ha meg kell eró1tetni a szemet, eró1tesse meg,járja be a képnek
a k~nületét, lássa meg, hogy miró1 van szó. Ma már nem szükséges mindent
kirajzol ni ahhoz, hogy megértsük, hogy miró1 van szó. Megindul a gondolat,
megrendíti az érzületünket, az érzésvilágunkat. Azonosulunk a képpel, és látjuk,

hogy igen ez a finomság, ami ezeken a képeken megjelenik az a művészet.... A
rajzművészet finom alkotásai várják a nézőt. Ezt a szót, hogy finomság, nem
véletlenül említem meg. Tele vagyunk szömyűségekkel, durvaságokkal, horrorral,

mindennel. Meg van őnülve az emberiség, bizonyíthatja a Tv-ben látható világ.
Bent a művészet hajlékában, mert most ez hajlék, a művészet látható nyelvén

a finom rezdülések, lelki állapotok, különféle tájak, lovak jelenetei fogadnak ben
nünket, egy csöndes tiszta hang - merem ezt mondani - azok számára, akik a

képzőművészetben is szép és finom al kotásokat keresik. E gondolatok jegyében

"'Jánlom Bella Rózsa képeit a megjelentek figyelmébe.

Jvlielőtt azonban tudósításomat befejezném e nagysikerű bemutatóról,

álUon itt Bella Rózsa önvallomása melyet meghívójára vésett: "Az ember, amint

élete felén már túllépett, s melló1e lassan eltávoznak a számára a múlthoz

Illusztráció

Kada Erika: "Apám regénye 10"

Visszaszámlálás 20
Illusztráció: Kada Erika

,. Visszaszámlálás"

Késői híradás a .Múzeumi V~lágnapr.<?~,"Kedves Olvasók l

Nem mindig áll módunkban egy
elmúlt hónap es~ményeiről a következő

számunkban b.o:számollli. Így történik ez most
is. Május 16-án kel'ült sor a Müvelődési és
Közoktatási Minisztérium. valamint a Pulszky

Társaság - Magyar Múz~umi Egy~sület által
közösen meghirdetett "Az év múzeuma"

pályázat dijkiosztására. mely esemény "lapzár

ta" után érkezett szerkesztőségünkb~, igy

júniusi számunkban már nem szól hattunk róla.

A hirt tehát most teszzük közzé. s úgy gondol
juk - nem csak azért. mert városunkat is érintette

- érdem~s róla szólnunk, s v~k kapcsolatban
rléhány gondolatunkat elmondani.

A pályázaton részt vett a gyomaendrődi

V.dovszky Béla Helytörténeti Gyüjtemény 
Városi Képtár - is. A beérkezett gyüjtemények
böl a magas követelmények miatt csupán 10
volt értékelhető. Ebből az első öt nagy összegü
pénzjutalomban. a másik öt - köztük a mi
Képtárunk is - elism~rő oklevélben részesült,

mely dijakat a müv~lődési és közoktatási mi

niszt~r adta át. A későbbi program során

lehetőség nyílt a Múzeumkertben mc:gr.o:nd~zett

Múzeumi Majálison is részt vennünk. A rossz

idő ellel1l~r~ nagyon sok fővárosi és vidéki

múzeum sátrakba. standokra kipakolva

mutatkozott be a nagyszámú közönségn~k és a

szakmabc:lieknek. A Néprajzi Mllzeum sátrában
meg lehetett próbálkozni korongozással, a

Nemzeti Galéria sátrában fülig f~sték~sen

pingáltak az apróságok. a Vis~grádi

Várm6zeum b.o:mutatójan Mátyás-kori ezüst
dénárt - alumíniumból - ütött~k szemünk látta ra,
amit mellékül haza vihettünk.

A Nemzeti Múz~um ezen a napon is ingyen

fogadta a látogatókat. Mi is m.o:gtekintettük a

Magyarország története az államalapítástól
1990-ig, a Barabás Miklós emlékkiállítás, és a

Marciusi ifjak nemzedéke címü kiállításokat. A

múltban bolyongva szinte kiestünk az időből, az
órák szinte észr.o:vétknül tel tá. Végül az ifjab

bakat a multimédiák csodái közt találtuk meg,
ahol a Szent Koronáról készült CD-ROM-ot
nézték éppen. A Korona egyes részeiről

kinagyított, kiva\ó minősegü, színes felvétel~k

után számukra enyhe csalódást jelentett a
találkozás a tisztelet.::t parancsoló sötétbordó
bársonnyal borított páncelteremben, golyóálló
üv~g mögött bemutatott Szent Koronával és a

koronázási éksz.::rekkel. A kép.::k után nagyobb

nak gondolták, s az arany és drágaköv~k, híres

zománc képek fénye sem volt olyan ragyogó a

misztikus fél homályban.

Nem érezték át a pillanat nagyszerüségét, a

sz.::nt tárgyaknak azt a sugárzasát. amit az
ezeréves magyar államiság jelképei árasztanak

magukból. Történ.o:lemokratásunk. de meg kell

vallani, családi nevelésünk hiányossága

ez l Amit semmiféle szép. színes repro
dukcióval ékes könyvve!' CO-kk~L

Internettel. Sutinetteln.::m lehet pótolnil

A pedagógus. a szülő érzelmátől fütött
hangja. a mesék. a mondák világa. a történelmi
tények m.o:gism~rés~. az egyszerü közvetlen

beszélgetések. a technika által közvetített

ismeretek együttesen teremtheti k meg a S~ent

Korona tisztektét. az együvé tartozás érzését.

amely mind~nkinek. aki magyarnak vallja

magát - s nemcsak annak született - közös 1~lki

tulajdona.

Nézv.o: a Koronát. elgondolkodtam: Milyen
szerencsés nép vagyunk mi, balsors tépte
történelmünkkel együtt l Hol van már a ger
mánok és frankok által tisztelt Sz~nt Gál~ Csak
a mitoszban él. Nekünk itt van a Szent Korona.
amit tudósaink kézb~ veh~tnek. kellő tiszt~lettel

tanulmányozhatnak. gyermekeink megcsodál
hatnak, s megmaradt ezer év~n át. min maga a
magyar nemzet. Valóban szerencsés nép
vagyunk.

A Múzeumi Világnapon szerz~tt élmények

és tapasztalatok közül számomra ez az élmény

volt a legfontosabb. Fontosabb. mínt a Képtár

1997-es munkáját bemutató pályázatról kapott

okkvéL am i most már aranyozotl keretben fLigg
a falon.

BULA TERÉZ
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Mindnyájunk által már jól ismert ~yomai születésű festőmúvesz tár

la'ával Kétegyházán mutatkozott be. A kedves, családias hangulatú
OMNIA KÁVÉZÓ adott otthont egy hónapra képeinek. Eljöttek a város
múvészet szerető-pártoló polgárai, de eljöttek Gyomaendrődről,

BékéscsabáróL GyuláróL akik már régebbről ismerték, szerették képeit.
Árgyelán György polgármester úr köszöntötte kedves szavakkal a

művészt, majd Polányi Éva előadóművész olvasott fel Babits Mihály
"Örök kék ég a felhők mögött" c. prózai alkotásából egy részletet, melyet
a hallgatóság nagy tetszessel fogadott.

E sarok irójának abban a szerencsében volt része, hogy bemutatván a
művésznőt. megnyithatta a kiállitást

"Tisztelt Hölgyeim és Uraimi
[me az alkotó Diószegi Biró [Iona. vagy ahogy képeit szignál.ia

LONA, és íme az alkotások. melyeket elhozott Önöknek, hogy megmu
tassa művészetet me ly nem az elvont. az abstract, a L' art pour L' art
világát mutatja meg nekünk, hanem az egyszerCI ember számára is
érthető, - és tegyük hozz<:Í - gyönyörködtető világol,

Vajon ilyen ez a világ? - a mi világunk -, ahogy Lona ábrázolja? Igen,
ilyen. ahol a valóság kisse megszépül ugyan. cie átadja nekünk azt a belső

:>Jgárzást, mely lényéből fakad. Megmutatja nekünk az embert. a ter
mészetet, amelybe beleszövi hangulatár, érzéseit. Hogy mondja Seneca a
n<.:gy római filozófus? Omnis ars imitatio est naturae, azaz minden
művészet a természet utánzása.

Mindig arra törekszik, hogy hassoni Ne csak gyönyörködtessen,
hanem érzelmeinkre apelláljon' Képeit át-átszövi valami sejtelem, a túnő

idő megfoghatatlan sugallata. Alkotásaiban a képi húségre törekszik,
mégis összefonódik bennük a mese és a valóság, a misztikum és realitás.
Képeit átlengi a "megl'oghatatlan", hogy azt ne mondjam "égi fény". A

természetet mutatja meg nekünk, de érezzük bennük a titokzatosságot
mint ahogy minden ember, minden élőlény egy-egy nagy titok. Ahogy
Ady Endre mondja magáról: "észak fok, titok, idegenség, lidérces messze
fény". Igen. igen ezt a titkot kell megfejtenünk, vagy talán megsejtenünk
művészetében.

Olajjal, akvarellel dolgozik, de a pasztell is kedves számára. Nem
vagyok művészettörténész. így ne várja a kedves hallgatóság, hogy most
magas röptű előadásban méltassam Lona művészetét. Az én foglalkozá
som, életem során nagyon is prózai, a pénz. a gazdaság világa. De
rajongója vagyok a szépnek! Rajongója vagyok a múvészeteknek, s
bejárván a világot. mindenütt azt kerestem, hol találhatom meg azt. amit
az EMBER alkotott, ami maradandó, ami szép'

Engedjék meg, hogy közelebbről is bemutassam Önöknek Diószegi
Bíró ilonát.

A Körösök völgyében Gyomán, ahogy ma mondjuk Gyomaendrődön

született. És ez meghatározó volt életében. művészetében. mint ahogy
annyi más alkotónak is, aki e táj levegőjét az anyatejjel szívták maguk
ba. A Körösök varázsa most is vissza-visszajár alkotásai ban. lskolái
elvégzése után divattervezőként dolgozott. de már kora fiatalsága óta
hordozza lelke mélyén a képzőművészet iránti szeretetét. Amikor képei
vei 1982-ben először jelent meg a nagyközönség előtt még nem sejthette,
nem tudhatta, hogy milyen nagy utat fog bejárni. És ez az út egyenes volt,
és felfelé ívelő' Csiszolták, alakították művészetét a büki. lovasberényi,
kétegyházi. békési, gyomaendrődi. orosházi, enyedi, nemzetközi
művésztelepek, ahol gazdagíthatta a benne már régen rej lő szenvedélyt.
az alkotás vágyát, az alkotás minél erősebb kiteljesedését. Ma már a
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület tagjaként köszönt
hetjük, annyi más stúdió és egyesület tagsága mellett.

Hölgyeim és Uraimi
Kár minden szóért I Hiába próbálom szavakba önteni Lona varázs

latos művészetét nagyszerű alkotói tehetségét. be kell látnom. hogy az
~n szavaim erőtlenek, nem tudják visszaadni a látvány igézeté!. Ezén
kérem Önöket, tekíntsenek el minden további méltatástól és vegyék bir
toku kba ezt a tár/atot, és gyönyörködjenek. Gyönyörködjenek az itt kiál
lított alkotásokban, s ha Önökd is megfogja a varázs. a titokzatos
sejtelem. akkor elmondhatom, hogy nem volt hiába való. hogy Lona
eljött Önökhöz."

Végezetül ismét Polányi Éva mondta el Boór Ancirás: Íriszek, (Lona
festményéhez) és Reményik Sándor Béke c. költeményeket. mintegy
bevezetésként a tárlat megtekintéséhez.

Császár Ferenc

(folyfalás a 7. oldalr6l) orvos a méhen Természetesen a vércukor ellenőrzése is
belüli terhesség iga- feladatunk. Terhességi ultrahangvizsg<ílatot

zolás<Íra kétkezes vizsg<ílatot. laboratóriumi kötelességszerűen 8, 18. 28 és 38 hetes ter
vizsgálMot és ultrahangos vizsg<ílatot végez. A hességi időben végezzük el.
fenti vizsgálatokkal az orvos napra pontos ter- A 38. hét után célszeríí a CTG vizsgálat
hességi időt tud mondani. Ezen kívül ttT- elvégzése.
mészetesen belgyógY<Íszmi-. fogászati-. labo- A fenti vizsgálatok a terhesség egész ide
ratóriumi-, s 35 éves kor felett részletes jére vonackozó és elvégzendő vizsgálatok,
genetikai vizsgálatra küldi a terhes!. melyeket szakorvosi javasiatra még különböző

A terhesség folyam<ín, melyet három részre vizsgálattal is ki szoktunk egészíteni.
osztunk, az első hat hónapban havonla, ut<ína A terhes megjelenésekor minden alkalom
kúhetente, majd a 36. terhességi héttől hetente mal elvégezzük a testsúlymérést, mely legjobb
kell ellenőrizni a terheseket. mutatója a fölösleges kilók halmozódásának és

A remi ellenőrzéseken kívül a hüvelytisz- a vizenyőképződésnek. Jó tudni 82t, hogya ter
taságfok vizsgálata, kolposzkópos vizsgálat, hes nem két ember helyett eszik. A feleslege
cytológiai kenetével feltétlenül szükséges. sen megjelenő kilóktól nagyon nehéz később

Az esetenkénti testsúlymérés, vizeletel- megszabadulni. A testsúlyt azonban nemcsak a
lenőrzés, vérnyom,\smérés, valamint a fölöslegesen bevitt kalória emeli, hanem a ter
háromhavonként elvégzett vérképvizsgálat hességi hormonok vízvisszatartó képessége is.
szintén nélkülözhetetlen. Ezen kívül minden Ha a fentiek vérnyomás-emelkedéssel és a
terhesnél vércsoport meghatározást, vizelet kóros elváltozásaival járnak, súlyos, az
ellenanyagszűrést. a 16. terhességi hétben életet veszélyeztető, a terhességi önmérgezés
serum alfa foetoprotein meghat<írozást és he pe- ,íllapotát idézik elő, mely terhességi
titis B vírus kimutat,\sát végezzük el. rángógörcshöz vezethet.

Ezért nagyon lényeges a minőségi, fehér
jedús, fCíszermentes, sószegény. könnyű

étrend.
A fentiekkel a terhes állapotát ellenőriz

zük. Haskörfogat és szeméremcsont-méi1
fenékpont távolság mérésével, a magzati
szívhang ellenőrzésével a méhen belüli
magzat fejlődését tudjuk ellenőrizni.

A tanácsadás gyakorlatilag a szülésre való
felkészítés is. Kívánatos, hogya terhesgondo
zást végző védőnő és orvos megfelelő felvilá
gosítást adjon a terhességgel járó esetleges
panaszokról, a táplálkozásról, öltözködésről,

spom-ól, szexuális éleLről, későbbiekben a
szülés megindulás<ínak jeleiről, és azokról a
jelenségekről, melyek már orvosi bea
vatkoz<íst igényel nek.

A fentiek egy általános szemléletet mutat
nak, amelyeket azonban mindenkire
vonatkoztatva kell alkalmazni ahhoz, hogya
boldog v,\rakoz,\st követően egészséges gyer
mek szüiessen a csal,\d és a tiÍrsadalom
örömére.

Dl: Csaba Kálmán
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Családtörténeti hagyományok Gyomáról - IV. (befejezés)

Garancia! Minőség!

Kedvező ár!

betta..,,· eip8
GYOMAENDRŐD,Fő út 140/2

Tel.: 06-66-283-359

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÜZLETHÁZA

ÁRUAJÁNLATA:
(Endrődi u. l. Háztartási Bolt)

Tel: 386-637, vagy 06-20-254-663

Etolaj I literes 207.-Fudb
Etolaj kimért 182.-Ftll

Hagyma 120-Ftlkg
Etkezési burgonya 55.-Fukg

Hétízü kisüsti, hunyai főzésü pálinka
650.-FtJl

Hipó kimért 20_-Ftll
Vetőmag kukorica Középénéküek,

fémzároltak:
Dekalb 524-es 335-Ft/kg
Dekalb 241-es 230.-FI/kg
DK-045 190_-FI/kg

a Kovács vonal nem Dobozi, hanem Hajős Kovács lett. AKovácsokbóll<ülön
cUcI, telne lj, annyi felé szakadtak s kaptaJ< ragadvány neveket. Faszi Kovács.
Gohér Kovács, "szép nagy darab kövér emberek vóla],:", Háromszoros Gazda
Kovacs, ''v6t váJ-osgazda, puszrngazda, meg <1 maga gazdája", 1rtózt3t6
Kovács, Jójárt Kovacs, Kis Kovacs "kis fdelü gw..dák voltal<..", Lecse Kovacs,
Mírhóháti Kovács, Miszmisz Kovács, Nagybajuszú Kovacs, Nyilas Kovács. "
az Örökös-Nyilason vót tanyája". Ónadi_ vagy Ónodi,Ó.Kovács, Pál Kovács,
Rold<ás Kovács, Sottú Kovács "mag'd.ról a satu new szel-számról", Szuszmó
Kov<1cs "munkája lassú vÓl, sokáig szuszmogott véle", TlIli Kovacs.

Bohókás KrucskÓ (helyesen Kruchió, de ú-tál< még és moncttál< is
Kruccsó, Kurucsó. Kurcsó), Butykos Krucsó, Csürök vagy Csülök Krucsó.,
"verekedös, veö1kedő nípsíg vot". Csengettyüs Krucsó, "a hajdani vasúti
indóháznál volt ösü1<, aki csengetéssel indítolla a vonatot", Kanc.<;i Krucsó, Kis
Pannis Krucsó "az ősanyjok után", Tücskísz Krucsó. " elaprózta, eltücsl<iszte
a munkát.

Cseh Nagy, ösanyjolo'ól, "Nagy István vette Cseh Kat.3t 1775", félhang
Nagy "idétlen. sipító hangjuk van", E vagy Fortély N<Jgy, ösanyjol<ról; "Nagy
Benedek vette fortély Ann<1t 1744", de az utódok úgy is magyarázzák, hogy
az ösül;: fortélyos ember volt és innen a név. h-lál< Forti Nagy alal<ban is a
nyelvjárási, l<iejtés után; "Fortíj" - Foní. Gecsei Nagy, "mostohaapjok vót
öseiknek Gecsei new, aki elvette özvegy anyjokat így lettek Gecsei Nagyok
vagy Gecseiek, "egyU< ősü1< honvéd vót 48-ban. a tilt.3s ellenire háromszinütol
lat horc1ott a k<Jlapjánál, ezú" osztan a család egyU< ágát ToUas Gecseinek is
mondták. Ezel<I1el< utolsó férfi tagjáé vót a szülőotthon. G. Nagy Laszlóé".
Révesz - "RíVÍsz" vagy RNagy. "ősapjok vót réhajós (révhajós) a !<örö2SÖn <1
városhá7..a alatt", Szösz Nagy "haja, bajusza olyan SZÚ1Ű vót mint a szösz
O,enderl<óc)", Veréb Nagy "J<istei-melűek, mint egy veréb", ZeM Putnol<i
"kapkocló munJ«ijú".

Kw-ta Sálii, András S7..abó, Agyai Szabó, Arany Szabó, Bakó Szabó, Balint
Szabó, Berettyó Swbó, Berényi Szabó, Békési Sabó, Csipkés Si'.abó, Csanyi
S7..abó, Csol·dás SJ..abó, Csősz Szabólu·ól írtam már elébb, tudniillik verem
csőszöl< voltaJ< a Mil-hóhati gabonásvelmeknél, Csűrhés Szabó. Debreci'..eni
Yűlbó, Düldö Szabó, fekete Szabó, Galgóczi Si'.abÓ, Gal S7..abó, Gábor Szabó.
Halási'.. vagy H.Szabó. 6seil< halászol< voltaJ<, Hónajj Szabó, JLUcsek Szabó.
KalXSos Szabó, Kincsem Szabó, Késéli vagy Kiséli Köröspart Sl..abó, kilffiek
öseil< Jászkisérröl lettel< elüJdözve és a KÖlözsparton laktal, volt_ Kocsis
Swbó. Korsós Szabó, Köblös Sí'..abó, "akilffiek öse állítólag egy köböl búzát
megemelt". Kun Szabó, L.akatos Szabó. Lukacs Szabó. Mé:i.rton Sl.1lbó, R vagy
Révesz Szabó (Rivísz), RÓka Szabó, Ruc.aorrú Szabó, $aUai Szabó, Sándor
S7.abó, Sánta Szabó. Senki Swbó, Sil,et S7.abó, Varga Swbó, Vasbekecses
Sí'..abó, Virág Szabó, Zsili Szabó.

Pályinkás Szendrei, Boda Szilágyi, Bodor Szilágyi, BOI"loS Szilágyi, Gohér
Szilágyi" kövér nagy teilnetü, bamabörű emberek" , Hebli Szílagyi "gyOJ'S
beszédüek", Kappany Szilag,1 "gyerektejenek", Ma1mos Szilágyi. Mata
Szilágyi "a Mara kertbe' lalcraJ," és az anyakönyv szerinl 1757-ben Szilágyi
László nevü ősük vette M<1ta Erzsébetet, tehát ösanyjukról vették nevükel
Nagy Szilágyi "nagy va
gyonú csal<:íd", Pergő

vagy Kísú-tetfogó
Szilágyi, Pici Szilágyi,
Szénás SziJagyi "szenaku·
pecek voltak", Vereshasú
Szilágyi "elöc1jük rövid
inget hordott es a nap fel
sÜl:Ötte a hasát".

CS SZABÓ ISTVÁN

'~téretes fábbeli nészítést
mérséneft fefárra! lIá/fafunn. II

35-tő! 42·es méreti(j.
SE(/!?O MODELL BT.

Fő út 57. (Vott Napkeleti cJendé(jfő helyén)
Telefon: 06.. 66-386-800

CsaJádtörteneti, ragadványnevekke\ foglalkozó cilcl<sorozatom befejezö
részének elején sztikségesnek tartom megjegyezni, hogya közölt adatol< a
gylijtött anyagból tönént valogat<1sból s~ármaznak Becslésem szelint
legalább ennyi - ha nem több -az eddig Je nem jegyzetl, általam sem ismert
csahidtörténeti s ragadvány névanyag.

Juhász Király, Kocsis Ki.rály, Szűcs Király,
András Kis, Bába Kis, Bak Kis, Barát Kis, Bálint Kis, Békefi Kis, Békés[

Kis, Bild Kis, Bumor Kis, " kiknek ö$aI1yjok vót Buzdor jány, ezekről vót elne
vezve a határban egy ér, BU.7..dor ér.", Csáki Kis, Csárdás Kis "merhogy
ösapjok vót aMirhóháti csárdába csaplár", Csed Kis, Daróc Kis, Debreczenyi
Kis, Diószegi 1\is, Domokos Kis, Dutkony l\is, r.:gyhá7.G Kis, Egy Kis, (egy
j;<izj ágybérbeszedési naplóban tréfásan így ú·ták; "Egy meg egy meg egy
Kis"), Erelei Kis, faragó Kis, fOltély vagy Forti Kis, azaz f Kis, "ősanyjok vót
F0nély vagy Forti jány". Az anyakönyvben meg is tLlláltam ennek is az iga·
zolását; "Kis Pál eskettetett Öreg Fortélyné leányával Er'sébettel
17G'2nov21', földi, vagy födi Kis, földhM Kis, Galambos Kis, Gatya Kis,
Gál Kis, Gödrös Kis "a faju vígin a gödrök köszt lal<tak vót", György Kis,
Jul1asz Kis, Kiséi vagy Késói Kis "kilffiek öseil< Júszki$éITÖI ideszannazott,
onnal elüldözött re1ollnátusok voltaJ<'!, Komácli Kis, Komiszár Kis. Kondás
Kis, Marjai Kis, Márlan Kis, Mező Kis, IV!.ihály Kis, Mursi Kis, Négyesi Kis,
Novák Kis, Palócz Kis. Pellgö Kis, Pici Kis, Piroska Kis, Rácz Kis, Rázi Kis,
Szolg-a Kis, Slukher Kis "mer olyan sl\Jszi-muszi, S"LUSZOgÓS ember vót, mint
aki mindig keres valé\m[t", (él-<lekes egyoeesé$! a németben der Suchcr =

keresö, kutató. talán a katonaságnál ragadt rá?), Szeglet· f<is, a sarkon laJ<taJ<,
Tamás l\is, Terhes l<is, később csak Terhes néven anya1<önyverték ól<et,
Juhos Terhes Kis Gáborné lrru·e Sára "csál< úgy híttak, hogy Juho$. néni, a
nagyapja vót ennek juhász, onnet <1 neve, kártyavető, javasasslon'-féle vát",
Tubál< Kis, TÚli Kis. Úr, vagy BÖrlönőrző Kis, a régi gyomai nyelvjárásban és
ú-ott anyagban [s a Kis nevüeket Küsnek mondtál<, útál<, mint ahogy idő=üdö,

Füsüs=Fésűs nellÜ család. cipéí=cüpö, fizet=tu.zet .
Nyá.ijul1ász Kocsis, PataJú Kocsis, Tmó vagy T Kocsis", "igen módos gaz

daember vót ezeknek az ösök, kezdő gazda korába' vót néki két rossz kis tina
j<l Horcl<is közbe' az egyil< tinó összerogyolt kílU1yába. oszt megc1öglölt
Mihaly gazda erős embervót, gondót egyet oszt belefel<ütT a járomba a masil<
ful6 mellé, oszt ketten behlizuu< <l rakott szekeret."

Ádi Kovacs, Átányi Kovacs, Becsületes Kovács "aki állandÓan ezt hajti·
gattLl; bccslilletes vónék csál< a világ rossz...", Bódor Kovács Bor<Jgár Kovacs,
"ezelffiek öreg<Jpjok <1 községi szemlésszel ját mint esküdt, a bomkat szem
lezni", azaz finánc-pén.ztigyŐr mellett képviselte <1 községet, CsatáJi Kovács,
kiket aztAn CSaJ< CsatáJinak anyakönyveztek. Dobozi Kovúcs. 1760-ban az
egyik Dobozi Kovács vette feleségül "Ványai Hajós Sárát", innentől kezdve ez
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BAKTAI SÁNDOR, Bányasz u.3-ban lakott,
hosszas szenvedés után jlUlius 4-én 82 eves
korában hunyt el Enclrödön helyezték örök n)1.1
1dlomra június lO-éo. Gyászolják felesege, két
gyermeke, nyolc unokája és a dédunokák,
valamint barátai és ismerösel
BARÁTH JÓZSEF, aki a Kisfaludy u. 7-ben lakott,
sLiJyos betegség utan május 24-én 77 éves korában
hunyt el Temetése majus 29-én volt Gyomán.
Gyaszolják felesége, két gyermeke, négy unokája,
és két dédunokája.
Özv. DAJKÓ JÓZSEFNÉ ERDÉLYI ERZSÉBET.
Hámán Kató u 212 sz. alatt lakott, rövid S7..envedés
után 81 évesen június 3-án hunyt el Gyomán

Ez a beszómoló rövidebb időszakot fog ót, óprilis 28·tól· ahol
tudósitasunkat előző szómunkban befeieztük -mójus 20·ig terjed,
de nem ($(Ik méri kell kev~ebb bunesetről tájékortolnunk a
kedves olvasót, a IOrozotelkövelők több Cloponjónak el/ogólóvol,
úgy fünik, valóban Clökkent vórosunk bűnÜ9yi fertőzöNsége. Tólh
Bálint főnadnagy úr szómol be oz olóbbiakbon a jelzeH időszakról.

'Voll néhány sikertelen be'ör~j kísérlel, némelyikben o
behatolós sem sikerült, és néhány helyen, bór bejutollok oz
e:kövelők, de semmit sem villek el. Ilyen vall óprilis 19-én egy
nlJntoskerti betörés, ohol <5ok rongálási kár kelelkezell, sugyanoz
no~ egy endrődi sörözőbe ~ behatollok, s o~ rel is tönek egy
jólékoulomolál, de cr benne lévő pénzt nem sikerült elvinni oz
ismeretlen betöroknek. Még mindig ezen anopan oRózsa presszó
bo is ismétellen betörtek, i~ is cr játékautomaló! lörték fel, de a
bennük lévő pénzhez ill sem sikerüll hozzójulTli. Ebbe apremóba
2·ra virradóra úira megkísérelték o belörést, ezúHol is sikerte
lenül, mivel ariosl1ó megzavarta oz elkövetől. Ide sorolholó még
Endrődön oVárosi Kónyvlórbo voló sikertelen behotolási kísérlet,
omi csak ezer forint nyi rongálósi kán okozoH.

Sojnos ozért voll pár "sikeres" vogyon elleni bün<5elekmény
is. 30-0 éjszaka oTéboly Dis<o elől kél segédmolor-kerékpánlop·

VfÍROSUttl(

helyezték örök nyug<Jlomra. Gyászolják: négy
gyenneke és családjaik, barátai és ismerősei.

Özv. FARKAS TNCÉNÉ NAGY REGlNA Akác u.
8. sz. al<Jtt élt. Elhunyt május 31-én, 83 éves
korábaIl Temetése június 9-én voll Gyászolják: két
gyermeke. három unokája, két dédunokája
HAVAI SANDOR, Losonczi u.20-ban lakott, rövid
S7..envedés utan két éves korában ragadta ela halál
majus 28-án Gyomán június~ helyezték örök
nyugalomra. Gyászolják megtört szivü szülei és
testvérel
KRESZ KÁROLY, aki Endrődi u.lS-sz. alattlélkott,
68 évesen hunyt el június ll-én. Enclrödön temet·
ték el június 15-én. Gyászolják felesége, két gyer
meke, három unokája, dédunokája, rokonai és
ismerösei.
LÖVEl FERENC, Mikes u. 26-ban élt, hosszú

. S7..envedés után 92 éves korában hunyt el június 2
án. Nyolcadikán helyezték örök nyugalomra
Endrödön. Gyászolják két gyermeke, két unokaja,
ismerösei, barátai.
MIKÓ li\1RE, volt Szabadság u26 sz alatti lakos,
hosszú és súJyos betegseg után június 2-án adta
viSSí'..a lelkét Teremtöjének 68 évesen. Június 5-én
Enclrödön temették el Gyászolják felesége, két
gyermeke, négy unokája, vaJamint rokonai és bará
tai_
MRSÁN I'v1ATIAs, a Vásártéri ltp, 28-ban lakott,
június %n tragilrus hirtelenséggel hunyt el 55
évesen, Gyomán temerrékjúnius 16-án. Gya..c;zolják:
felesége, három gyermeke, három unokája
ÖZV. ORAVECZ MIHÁLYNÉ, BOTOS ILONA, aki
a rö u. 173-179-ben él~ rövid sl.envedés után június
lOen 78 évesen hunyt el. Június 15-én helye-.d:ék
örök nyugalorru'a Gyomáo. Gyászolják: családja,
barátai és ismerösei
PAVLOV PAL. VLisártéri ltp. 3/2·ben lakott, rövid
szenvedés után, 47 évesen május 29-én elhunyt
JUnius <!-én Gyomán helye-.d:ék örök nyugalomra
GyáS7AlJják felesége és gyermeke, rokonai is
ismerősei.

PETERl GABOR, aki Kálvin u. 7711-ben laJ<ot1
rövid S7..envedés után május 2S€n hunyt el 49 éves

lok. AJ. eJJyik elkövetől elfogluk a ~ő uton, feltortártol1a orendőr

jórőr, így olopotl jármű is megkerüli, saz elkövető ellen nem<5ok
annak önkénles eltuloidonitása, hanem iNas vezetés vétsége miol1
is eljárás indult Ismeretlen lelles máj l·én a Gyomai Kotolikus
Plébánióró!1 00.000 forint készpénrtlopoH. 2·án oMÁv állomás
újsógos stondjóro lörtek be, de sikerüll megzavarni - bór sojnos
elfogni nem· oz elkövetőt, igy (lok 2000 forininyi vóltópénzt
tudotl elvinni. lón éjszaka belörtek [ndrödön oMelódia presszó
ba, tetöbonhis módszerével. Sojnos o régi épüleleknél ez elég
egyszerű, bór meg kell vele "dolgozni, lényegesen kisebb o Ka(
kózota felfedezésnek S:én éjszoko orendő~órőr elfogol1 egy vl1c
endházbelör6t, oki két hétvégi hózot tört fel o Hanlosker1ben. Öl
további belörésekkel is gyonusíijuk, ezek egy részél rá is bizonyí
to~uk, sbeismerő vollomóst is lelt. 6·án reggel észlellék Vósór téri
Diszkont feltörését, innen italokot, <igoreIlót viHek el 3000 farini
kón okozva, ennél sojnos nagyobb o rongálósi kór, minlegy
50.000 forint, ugyanakkor a Kossuth úJi 6-os Bisztró! is feltörték,
innen kávét és 40.000 forini készpénl1lulojdonílotlok el. 10·re
virradóro oBaj<sy-úti VoIón telepen kél, o~ parkoló buszból minI·

11

korában. Gyomán helyezték örök nyugalomra
június 3-án. Gyászolják: két gyermeke, rokonai és
ismerősei

PORUBcsAt'\JSZKI LAJOSNÉ SZAKALos MAR-I
err, Selyem u. 28 sz. alatt lal<ott,júcúus ll-én hlUlyt I
el hosszas betegseg után 76 éves korában.
Enclrödön június 17-én temettek el GyáS7All.jalc két
gyermeke, két unokája, két dédunokája, barátai.
SIMON PÁLNE:, a Pay utcában laJwtt, rövid
szenvedés után június 2-án 69 éves korában hunyt
el, június 8-án helyezték örök nyugalomra
Gyomán. GyaszoljáJc férje, két gyermeke, négy
unokája, rokonai és barátai.
SÓCZÓ LAJOS, Szegeden élt, árpilis 4~n hunyt el
váratlanul, 85 éves korában. Áplilis 9-én helyezték
örök nyugalomra Gyászoljale na, menyei, unokái,
és dédunokái, akiknek szívében halottjuk örökké
élni fog.
SZABÓ MlliALYKner u. 3-ban laJ<ol!, majus 27-én
hunyt el tragikus hirtelenséggel 77 éves korába!!.
Június 8-án Gyomán helyezték örök nyugalomra
Gyászolják gyermeke, unokája két dédunokája,
barátai és ismerösei
SZUJÓ ERZSÉBET, aki Budapesten élt 66 éves
korában június ~n adtn vissza lelket
Teremtöjének. Temetése Budapesten, július 8-án
lesz. Gyászoljal<: rokonai, volt iskolatársai, barátai.
TiMÁR ELEK, aki Bajcsy Zs. u. 125. sz. alatt élt,
június 6-án hunyt el hosszú szenvedÉS után &I éves
korában. Endrődön helyezték örök nyugalomra
június lQ.en. Gyaszoljal<. Felesége, gyermeke és
három unokája, rokonai és is:nerősei.

TÍMÁR IMRÉNÉ TiMÁR TERÉZ, aki az Endröcli
utca 20 sz. alatt lakolt, súlyos betegségbő]

szabadulva, június 12-én adta vissza leU<ét
Teremtőjének 63 éves korában. Temetése
Endrödön jUnius 12-én voll Gyászoljale &Jesapja,
férje lánya es veje, két unokája barátai és ismerő

sei.
TOLNÁNÉ OREÓK JULlANNA, élt 75 évet,
Budapesten élt és halt meg június 12-€n.
GyászoljáJc leánya, unokái, volt tanítványai, bará·
tai.

Békesség haló poraikOil.,
fogadja be ól{et az Úr az Ő országába.
Az örök világosság ragyogjon felettük.

egy 80 liter üzemonyogot sziVlak le, él o telepen lévő ABC·be il
belönek, s hozzávetőlegesen lS0.0OD forinlénékben villek el
cigarel11i1 és <5okolódél. 14.·én küllerületről oDévavcinyai út mel·
151 két helyen loptok el telefonvezetékel, 400 illetve 900 mélen,
és o téglagyár mellől mósnap hasonló mennyiségben. Az
elkövetőllokossögi bejelenlés olopjón sikerüll te~en érni, amikor
a lokásán o bronzvezetékröl o burkolalor hónlolto le. 16-ón
ojlóbefelzítés módszerével behatoltak egy mogánhózba Gyomón
, és 200.ODO forintot lulojdonílollok el. 19·én délulón ismerellen
körülmények közöN valaki belöne a vasúti ótjáró lezáró
sorompájót(m szerk.l 20-ón reggel betönek egy endrődi zöld
ség-élelmiszer bollbo ojtóbefeszilés módszerével, innen is ögorel·
lól, <sokolódét lop lak.

Voll egy súlyos közlekedési baleset is 10·én Gyomán, a 46·
as főúton, o volt Vizügy előn. Kél személygépko<5j ülközöH.
Sojnos a vétlen jórmű vezetoje és utasa szenvedeH su Iyas
sérülésI."

Köszönöm otájékortotásl. Úgy tűnik, elég jó volt ofelderitési
aranyuk. Tovóbbi sikere. büniildözésl kívónok mogom, az
olvasók, és vórosunK minden polgára nevében és érdekében.

MARSI ~jE GIRICZ ERZSÉBET
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Sátoros. vén fiízfák alall
Lagzit ül a békacsapat.
Sárkánygyökér. sáslevél,
TáncoLjár a vőlegény.

Béka lakodalom

Lakkos, fényes csizma raj/a.
Maga szab/a, maga varrta.
Térdig vizben bokázik,
Nem félti, hogy elázik.

Menyasszonya, Béka Lenke,

Karcsú minl cl nád és lenge.
Tavi-rózsa LevéLen

sZ!ÍnyogCOJ\{tI![lt\:~1 ':~".
Násznagy ur
Megcsendít e
PohárkájéiJ.:- '
S a nás:ú;J~

A mesél és a verseket il1a: IVÁNYI MÁRlA

Jóska Mal<kosországban V. rész

lyén. Sunyi kis pofácskáján
.J' olyan ártatlan volt a vidám

~~ ság, hogy még Király bácsi
======================= is simitott egyet bundáján,

mikor odaért.
Azért egy kicsit én is ludas

vagyok - szégyenkezett Petkó - elfelej
tettem ma reggelit adni neki.

Így már érthető, hogy meg akarta
szerezni - mondta elkomorodva nagya
pa.- Tudom, hogy öröm neked, hogy új
kis barátod van, de azért a régiekről

sem szabad megfeledkezni ám I

Ne haragudj Samu l - súgta halkan a
kis kópénak Petkó. Aztán kézen fogta
Jóskát és vígan kiáltott: - Gyere, hoz
zunk neki májat! Az mindig az övé. ha
nagymama csirkét vág.

A napocska gyorsan felhő mögé
rejtőzött, hogy melegével ne süssön
olyan nagyon a három jóbarátra, mert
nem sok idő múlva hempergőzve ját
szottak a selyemzöld füben. Akkorra
már Jóska is elismerte, hogy nincs

Samunál kedvesebb kis állat a kerek
világon.

05500 Gyomaendrőd,

Jpartelep út 3,
'irT/F: 66/386-614, :3 86-226

Tevékenységeinket piacképes áron kín,íljuk

~'Magas es 111~lyepirési mUI1J,:ák generál kivitelez0se - tervezése
&-TranszportbelOI1 és betonac~1 értékesítés. elöregyártás, szereks
""'Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyilászárók, [nterspan

bútorok)
<;7' Építöipari anyagkereskedés (fenyő fűrészáru, rnlerspan bútor/ap

szigetelő lemezek. karlonplasztlemez.. .)
ci? Épílöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru. acélzsaiu.

keretes állvány. útpanel. .. )
CiT' Burkolólap értéskesílés (minta után)

Flítött a napocska. akár
egy búbos kemence, és
árnyékba kergette su
garaival il kapirgáló csibe
nemzetséget. Ott pihegtek a
kendermagos jércikék, meg
a hószín tollas libuskák cl cédrus bokor
alatt. Félálomba ringatta őket a csönd,
és nem is sejtették, hogy veszély
közeledik. Pedig olt sompolygott egy
mihasznél kis rób. és sunyi pillantá
sokkal azt kutatta, hogy melyik a
legkövérebb tyúkocska. Hiába no,
kölyök volt még a kópé, mert felnőtt

korában már nem válogat, viszi, amit
elér. Mire aztán a zsákmányához jutha
tott volna, megneszelte közellétét az
öreg kakas, és tlistént tudta a dolgát.
Támadt is akkora riaualom atollasnép
között, hogy a reggeli kávéját szlircsöl
gető Petkó is meghallotta:

Az II rosszcsont Samu megint a
tilosban jár - kiáltotta haragos an, és
olyan hirtelen felllgl"OtL hogy dőlt,

borult utána él szék is, amin ült.
Jóskának, méír eddig is flírta az

oldalát a kíváncsiság, hogy ki lehet az a
Samu, és amint Petkó után nyargalt,
látja ám, hogy egy bozontos
farkaskutya formájú állat. átbújik a
lickerítés alatt, és óvatosan körLil
táingetve odaballag egy földbevert
karóhoz. i1minek láncot i1kaszlottak a
derekára. A lánc végén kerek szíjkarika
volt, abbi1 nagyhírtelen beledugta a
fejét, és olyan álmos pislogással hasalt
el a f{íben, mintha el sem mozdult

volna onnan.
Nini' - csodálkozott Jóska - ilyent

se láttam mégi Saját magát köti láncra

az ebadta.
Aztán meg is feledkezett róla, mert

Petkó keservesen sírva futott visz-

tl'!T6lPARI SZÖVETKEZET

szatdé, markcíban selymes puha vörös
szőrcsomóval.

Nem lesz már nekem soha többé
Samum I - ömlött a könnye - ennyi
maradt az én kis Rókámból, széttépte
az a semmiházi kakas! Még most is
cSllpaszőr az a kemény esőre, - mutatta
a szőrcsomót Királybácsinak, aki
éppen akkor érkezet valahonnan.

Ejnye, ebugatta I Csak nem sírod ki
a két szemed egy kópé kis róka miatt.
Visszajön az ne félj!

De hiszen mondtam már, hogy
megette a Kakas!

Akkorát nevetett Király bácsi, hogy
megrendült tőle egész Makkosország. 
Azt már hallottam, hogy róka fogott
kakast, de hogy kakas fogott volna

rókát, azt még sohasem. Jól megnézted,
csakugyan megszökött él láncról?

Hogyne néztem volna! de úgyis
megcibálom CI taraját annak a gonosz
kakasnak!

Milyen volt az CI Samu? - kérdezte
részvéttel Jóska.

Az olyan szép, hogy olyat sohase
láttál' Akkora farka volt, nagyobb,
mint ő maga, mindig úgy nézett rám,
mintha csak nevetne. Olyan okoska
volt!

Butuska az bizony! - Legyintett
megvetően Jóska - mert a mi kutyánk
örül, ha szabadon lehet, ez meg, a jó
lélek, saját maga dugta fejét a hurokba.

Most nevetell mégcsak tiszta
szívből Király nagypapa, de vele
nevetett az egész Király család. Petkó

még szipogott egy

;::=======================;l kicsit, de a kön
nyein már átragyo-
gott aszi várvá
nyos öröm.
Ugye mondtam,
hogy sose hagy el
engem! kiáltotta és
olyan fürgén fu
tott, hogy nyomá

ba se értek. Ott is
volt csakugyan a
megszokott he-
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PÉTER BÁCSI
"Mélység'esen mély a múltnak kútja .. ": Így inditja világhírű

regényét, a "József és testvérei"-t Thomas Mann Nobel-díjas
német íl"ó, s ez ösztönösen idéződik fel bennem, amikor most
budai magányomban a május l6-iki baráti találkozónk fény
pontját, az Uhrin Pétel' életmű bállítását idézem emlékezetem
képernyőjére, elismerést dobogó szívvel mindazok iránt, akik
létrejöttében szerepet vállaltak. S mindezekben sóhajtásnyi se a
szólam, hiszen nemcsak a kiállított képek modellhőseinek,

parányi gyermekségemtól kedves ismerőseimnel" Jolán
néninek, Péter bácsinak, gyel'mekeiknek, Péternek, Palinak,
Andrásnak, Miklósnak, Terikének testi valósága káprázott elém
az alkotások előtt, hanem életük eposza is. Apóhalmi jövőépítés
kísérlete, a háború, a paraszti életforma múltba·hátrázott
valósága is. S talán síl'va is fakadnék hatvanesztendó1: múltán,
ha Pétel- bácsi Giotto-i, magyar atyafi-keresésként Molnár C.
Pál-i szépségű, utánozhatatlan színvilágú szentképei meg nem
vig-asztalná nak. S mellesleg anJlak tudata is, hogy ennek a
csupán emlékké légiesült világnak részben meghitelő tanújának
is tudhatom mag·am.

Önmagam ihletéséül tehát leemelek fekvőhelyem fölül .
Mindszenthy József, Mál'ton Áron, Tamási Áron és Kodály tanár
úr szomszédságából egy 27 X 20 cm-es, parányka oJajképet,
melyet U P 1929 szignó hitelesít, s a rajta lévő, tanyájuk
előterében apró szekél'két húzó, csizmás fiúcskában önmagamra
ismerhetek. ..

S a látványtól élővé leszen a múlt ..
Édesanyáméj, szőttek a decemberi homályú szobában 

ahogy akkortájt mondtuk: a "nagyházban" -, s én pedig' a pamut
hlotringok összetartó táblájával a hónom alatt, és édesapám
somfabotjával a jobbomon eldicsértessékeltem, hogy Uhrin Péter
bácsihoz menjek, a szomszédságunkba. Modellnek, ahogy ma
napság mondanák, Mivel előző este, minálunk "komázván" az
áldott-emlékű, a szentjózsefi látványú Péter bácsi meg-invitált
erre, Így: "Ha ez a csupafül Maco gyerek elgyünne hónap a
pamyk táblájával, akkor pemzlivégre kapnám'"

Edesatyáro négy évvel és egy szakaszvezetői csillaggal volt
idősebb nála, de vagy negyven holddal és gyermekkel
szegényebb, ez azonban barátságukon mit sem kisebbített,
hiszen a huszárság lószeretete testvérséggel felért. Mehettem
tehát'

Ropogtattam hótakarót, erősen fogadkozva, mint fogom
kijátszani a Csumpli kutyájuk éberségét s ezután már csak az
következett, hogy: "No, kisöcsém, mikor szel'etnéd a képen vi
szontlátni magadat, tavasszal, télen?" "Tavaszon Péter bácsi,
mert akkor mezítlá b lehet járni!" Kacagása ma is visszhangzik
pennem.

A szoba zsúfolt volt a festőállvány körüL Terike (talán négy
éves lehetett) a sarokban babázott, Mik16s egy könyvet lapozott,
,A.ndrás Palival kukoricaszemre kártyázott, és Jolán néni font,
'miközben elkezdődött a tél tavas5zá-varázslása ádvent utolsó
e:őtti hetében a Páskomokat az Ugaraktól elmezsgyéző földút
ugari oldalán, ahol Tímár, illetve Uhrin tanya kinőtt a földból.

A kép ma is tanú mindezekre, az akkori tan uk közül azonban
kevesen élünk, az eleven tanú viszont vallomással tartozik.
VaJlom és vállalom tehát Péter bácsit tiszta szívból, és
'Itólagosan is sajnálom, hogy a késóbbi idó1:ben keveset lehettem
.esti közelségében. Dehát a FÖLD s az ősi, íratlan endrődi
:órvény, hogy minden valamicsodás ember után legalább annyit

jussoljanak a gyermekei, amennyit ő kapott az édesapjától. Ez
pedig' "uhrinul" úgy festett, hogy ki kellett érette lépni az
"istráng közül".

Mert lehetett ugyan a Péter bácsi édesapjának, Uhrin
Mihálynak közel 300 holdja, ha tucatnyi gyermek várta belóle a
jussát, s ábrázoló jószomszédunknak is "nyújtózkodnia kellett a
60 kisholdjából, az öt gyermekével, ha tóbbet szánt nékik a
kisparaszti sornáL Pedig törekedett letagadhatatlanuL Eladta a
"Kánaán földjének" csúfolt vadszil,es négy holdját Bagiéknak, a
pesti kiállitás "költségeire", ez volt az úgynevezett "őstehet

ségek" kora, mely Veres Pétert is "felfedezte" Ez azonban az Ő

esetében nem hozott termést Ahhoz Péter bácsi túlságosan,
szmte szemérmesen tisztességes volt (akár gyomai barátja, Papp
Zsiga bácsi), hogy ma nyelvgyalázással adminisztrálni tudta
volna magát, vagy menedzsert szerezni. Pedig legalább 50-60
képe helyet érdemelt volna akár a Nemzeti Galériában is.

S ekkor kezdődött el a póhalmi éposz.. ,
Híre kélt, hogy a már Anonymus krónikájában nevével sze·

replő Póhalom részbil"tokosai, élükön Báró Huszár Lászlóval
tal'tós bérletbe adnák a pusztát, lehetó1eg közösségnek (ahol
mindenki egyért, és mindenkiért felel), S Péter bácsiék
szervezkedni kezdtek a Kanadából módosan hazatért sógorával
Szép Tímár Józseffel, a két késó'bbi honatyával Rácz Lajossal és
Vaszkó Mihállyal s még vagy két-tucatnyi más endrődiekkeL

EJó'bb kiárendálták, majd kormánysegítséggel megvették
Póhalmot. S ezért nemcsak az endrődi fóldjeiket adták el
egészében, vagy részletekben (mint Péter bácsi), hanem a
jóreményt is bankkölcsönül kérték hozzá az Égbó1, terveik
aranyfedezetéül, amint erról Péter bácsi kép-álmai aPóhalom
múltja,- jelene,- és jövője vallanak. És nem is csak meddő
ábrándnak veszett mindez. Közösségi házzá tették a kastélyt,
együtt birtokolták a magtárt, iskolát terveztek, színműveket

rendeztek s Féja Géza Viharsarok círnű művében országos
példává is nyilvánítattak. S vállalkozásuk (Péter bácsi korai
halála után) valójában csak a kolhoz kényszerbe pusztult bele,
úgy hogy a birtokosok a Kádár-cselédség elál Jórészt ha
zamenekültek. .

De ez már túlkomorlik a látókörömön, ha a szívem is dobol.
Hiszen amikor a frontszolgálat, majd hadifogság után 1948
Szent Mihály napján haza-kegyelmezett az Ural, Péter bácsi
már jó·esztendeje a feltámadás szivárványa alá költözött, s
övéire, mindannyiunkra olyan esztendó1i: következtek, akár az
ószövetségi babiloni fogság ...

Légyen az én lélekváltság-harangkondításom ez az írás.
TÍMÁR MÁTÉ

NEHÁNY SOR AZ UHRIN-UGRIN NÉV·VÁLTOZAT KERDÉSEHEZ
Kép-alkotásaibon halálát is túlélő, szépemlékezetü Uhrin Péter bácsi emlékidézéséhez még

egy kérdés felvetése kivcinkozik pennóm hegyére: Az Uluin - Ugrin vezetéknevek for
rásvidékének felderítése. Anagy-család Imre-ágához lartazák já része ugyanis g-vel, Ugrinnok
nevezi mogót, mig o Mihály-ág (ahová Péter bácsi is tortozottl a mai napig Uhrin, halo~ fel
menőik testvérek voltak.

Amikor oz ötvenes évek legelején egy sz~lelésnopi olkolom oikoimából oz eredő felöl
érdeklödtem Dr. Ugrin Nándor orvostól, a moi bankszövetkezet helyén állott házának
vendégeként, bátyja Dr. Ugrin László voll S1arvasi föszolgabírá, és unakaöme, Ugrin (KALOT)
Jázsef volt képviselő lelenleteben; nelyszinen való elalvasósra egy <solódi krónikát nyomat1 o
kezembe, melyet úgyszintén onakaöme P Ugrin Sándar Jézustórsasági Atya állitott össze,
melyet egy dopla·fekete és néhány Symphonia elfüslölése ala~ végig "gyorsaivoltom". Ecsalád·
fóval is ékes krónikában többek közöt1 oz voll olvasható, hogy amikor o Rend oz atya "név
mogyorosítását" javasal1a, 51isztelendösége levélben fordolt kért akadémikus professzorhoz,
Meli<h Jónosnoz és Pois Dezsönöz, eligazításért nev~k eredetét illetően. Kérdésére a szarvasi
Melich professzortál tartalmár tekintve a következő vólaszt kapta:

Az Uhrin feltehetően egy szláv (Iál) anyanyelvű lelkész anyakönyvi elírása oz Ugrin g-jének
lógyitósa utján. Tudniillik az Ugrin (azonos löben az Ugronnall ótörökül a "leg szen feb bel" jelen
ti, azt, nagy magyar.ember! Az Uhrin tenót Meli<n akadémikus szerint nem névmagyarositósra,
hanem eredetiségének nelyreállilósára ille lékel, Amil oz Imre·ág lemen6i jórészt végre is haj-
~~ .

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy Endrödiin soha senki Uhrint,nem ejtett, hordozóit ugri·
noknak mondtuk. Aszülöföld törvénye pedig minden §-nál jogerősebb i

TíMÁR MÁTÉ
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Immár h,)rmad ízben gyííllek össze dj,íkok.
l<lnárok és szülők. hogy iinncpi k~rclek közölt
méltó módon búcsúzrassák az 1997/98-as
t;]néver.

Az eg,ybegyííltek az iskola aulájában. illő

módon, szenrmisén adtak h<ilát a jó Istennek az
eredményekért, sikerek':rl.

Az iinnepséget az iskola énekkara és a
gyerekek szép versmond<Ís;) telte még meghit
tebbé. Véglii <1Z igazgatónő. Kiss Pálné számolt
be az elmúlI év eseményeiről. <1 gondokról.
problémákról, s az eién n<lgyszeríí ered
ményekről. MilH mondona: "178 tanítási
napunk volt. E7ek a napok kemény munkával
teltek. Elmondhatjuk. hogy egyetlen óra sem
veszelf el. sok gyakorl;íssal, t(itelemmel értünk

VÁROSONI(

odJ. Jhol vagyunk. Erc:dményes ével Z<Í rtu nk.
Mindent megletllink, hogy kihozzuk a
gyerekekből azt. amit képességei alapján tel
jesíleni rud." És. hogy ez valóban így volt,
bizonyítjéík azok a nagyszcríí eredmények, ame
lyekkel méltán büszkél ked het tanító és diák
egynránl. lOS tnnulóból húsz kitíínö vagy jeles
eredményt ért el. Érdemes megemlíteni a külön
böző tanu.lm;inyi és méÍs versenyeken elért
"helyezéseke[":

A "Rügyecske" Tanulmányi versenyen il 3. a
oszl,ílyos Koiozsv;íri Levenle I. helyc:zésl ért el.
A Katolikus Iskolák Mesemondó Versenyén a 3.
b oszt-<Ílyos Roncsck Nóra orszdgos II. helyezett
len. A Városi Petőfi versenyen Roncsek Nóra 3.
b JL valamint Kruchio Éva 3. a III. helyezést és

1998.

Cs\ivár Alex 3.il osztályos tanuló klilöndíja. (l.
Az "Aranyfonál" mesemondó versenyen is lk
jó eredménnyel dicsekedheuek: Ronesek ]\ .;)
3. b oSZliílyos tanuló 1.. Mártdi Vivien 3. b ',s
Kondor Nóra 3. b oszt.ílyos tanu lók O.. Kt
Nóm 2. a oszLílyos tan\1ló pedig III. helyezé l

ért el. Az "Égből pottyant mesé\(' c. rajzpá
lyázaton díjazottak tettek: Megyeri Hajnalka l.
a - Tímár Imre 2. a - Pályi Henrietta 2. a 
Czinanó Gyula 3. a - Lövei Tibor 3. b - Nagy
Zsolt 3. b oszt;íJyos Ulnulók.

Grnllil;ílunk a jli eredményt elért tanulók
nak. az iskol" pedagógusain3k és dolgozóinak.

A vakáclóra sok vidnmságot, mulatságot és
pihenést, a következő tanévre pedig eredményes
felkészülésT kívánunk.

CSÁSZÁR FERENC

Kolozsvári Levente édesnyjavaL és Kiss Pálné liobbl'ól) igazgarónövel a Szabóné Vaszkó Éva tanitónő vaette énekkar

Híradás aKISRÉTI GYÓGYSZÁLLÓÉRT ALAPÍTVÁNYról

431.552 Forint
5.610 Forint

151.000 Forint
19.050.000 Forint

róbben és többször megszólilottok mór úton-útfélen, hogy 'mondja mór mi von o 'kisré
til'el?'. Vo.ló igaz, hogy homú ideie nem adtunk hírt oz alapítvónyról. Pedig az olopítós óta
(1991!l nagy ulallel1ünk meg.

Id6nünk fel néhóny eseményt oz alapítós óta:
Mint ismeretes húsz alapílóval - közlük a Gyomaendrödi Palgótmesleri HivalaIlal - 255

ezer forintlol olapílol1uk meg aKISRÉTI GYÓGYSZÁLLOERT ALAPiNÁNY-I. Célunk, szóndékunk
azóta is változatlan: Gyógyszóllót akarunk létesíteni. Nem idézem fel azokat oz elnéző mosolyú
és kissé gunyoros, de sokszor rosszindulatú újsógcikkeket, melyek végig kísérték eddigi utunkat.

De o lakoSIIig lankadatlanul bízott bennünk, sgy ültek oz odomlinyozók, és gyűltek Iarin
tiaink. I994-ben mór on nyi pémünk volt, hogy megvósórolhotfuk a gyógyszlilló építésére
kijelölt 9.2 hektlir területet, mely oközismer I 'spórgás" ültetvényes.

Mivel oz alapitvány, mint non profil tórsOlóg, gozdosógi tevékenységei nem folytothat, így
IZületeit meg ogondolot, nogy' honunk lelre relZVénytórsológot

Ehhez ismét o jó nevű vóllalkozókhoz kellett fordulnunk és olakosslig ozon részéhez, akik
szívesen vlisárolnónúk részvényt omegalakuló társasligbon.

igya kuratórium egyhangú döntése olopián az Alapitvány pénz és természetbeni va
gyonának nagy részévellétrehozlo a KÖRÖS TERMÁL HOTEL RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOT 1995 őszén,
melyhez több vállalkozó és magón személy is (sollokozot1 (Sokan oz olapítvónyi tagok közül is
vósárollok réményt) Aréménytórsasóg munkóióról, mér!egéröl, vagyoni helyzetéről minden
é:.'ben beszómolunk és beszómolnok a helyi, megyei újságak is. Aközgyüléseken oz alapítvónyt
okurotórium togjoi képviselik. Az Alopitvóny is minden évben (maius 31-ig) elkésziti mérlegét,
m~ly szómat od vagyonóról. pénzügyi helyzetéről, e szerint oz Alapitvóny 1997. december 31
ivagyoni helyzete:

Készpénzben
Angollontbon (közép órfolyamon)
Kötvényben
Körös RI. rés zvényben

Összes vagyon 19.638.162 Forini
Vogyon 1996.x1131·én 19.101067 Forini
Vagyon növekmény 1997 évben S37.095 Fotint
Mindazok tehót, akik odomlinyaikkol támogattak alapítvanyunkat, lóthat jak, hogy

pénzüket a Kuratórium nem "herdólta el", hanem ellenkezőleg, megsokszorozta. Ameg
volósítós nogy feladata már a részvénylórsasógro, mint gazdólkodó mrvezetre, vór.
Alapítvónyunk ezt o törekvést tovóbbta is erköksileg, és erejéhez mérten anyagilag is liímo
gatio. Nem mondtunk le arról a szóndékunkról sem, hagyo gyógyszólló megvolósílása
esetén mindazokat, okik tómogottók olopítvónyunkot ielentős természelbeni ked·
vezményekben rémsítsük.

CSÁSZÁR FERENC, oKuratórium elnöke

"ÉPFE" - vállalkozó
közü!eú-, vállalkoz6i-, magánrende!ó1-:nek

teÜes körű építőipari, szakipari és festő munkákat.
azok tervezését. szervezését,

lebonyolftását anyagbeszerzésset vállaUa.
E.LLENŐRIZHETŐ REfERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK

. BARKAfA reszlegünk igényes l'cndclőinek egyedl, müvészi
kivitelű faszobnísz, faf<lragó munkjk,l[ készít.

Mmlilterem, il'Oda: Gyomaendrőd, Blaha Lu. 12/1-

Vezető: Barta László
Tel: 06-60-481-041. (06-66-285-659) Fax: OG-66-38G-S96.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUSTI
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"megmarad egy
diadalmas erdé
lyi igazsng: ez a
föld egymás
mel/ett.. meg-
tartja örökös tar
ka virngzásban a
népeket, akik
rajta és éretle
l1Iunkálkodnak."

Kós Károly,
1925

~"""""!o!---";IolE.::=----->l.=

Amint kedves Olvasóink. Nemcsak hazánkban, de a
romániai magyarság körében is élénken foglalkozlatia a
közvéleményi három fontos kérdés; az oktalás, a magyar
egyetem, és a kellős állampolgárság ügye. Tallázva az erdélyi
magyar újságokban többek között a Magyar Szá június 6-iki
számában Zsehránszky István tollából "Nem hagyhatjuk .lZÓ

nélkül" c. cikkéből idézünk: "Az egyelem kérdése az a csepp,
amellyel betelt a pohár. Az RMDSZ helyi szervmtei kérik a
srómadást: vezetőik től, és a karmánykoalíciólól ... Aromániai
magyar vólaszló szemében hitelét vesztette a karmónykaalí
ció, mert eltelt immór mósfél év, és gyakorlatilag semmit se
vóltolI be igéreteiből ... Nem vagyunk annyira naivak, hogy ne
lótnónk: porhintés volt csupán a két hires sürgősségi kar
mónyrendelet. Arra szolgólt, hogy ótfessék a firmót, s hagy
leszerelje a nemzeti kisebbséget megillető jogokat követelő

romóniai magyarság ot... 89 óta húsz állami egyetem létesült

VÁROSO tt 1<

Romániában. Most mégis annyira fájlalják, annyira tiltokoznia
kellene, annyira elutasílják az egyetlen magyar nyelv ű

létesítését? Ettöl jut csödbe az ország? S nem ottál, ami
ugyancsak benne van a koalíció kormányprogramjában és
ugyancsak nem teliesült: oz állami manapóliumak megszün
tetése, o csődös nagyvállatak felszámolása, a gazdasági
reform?"

Az Erdélyi Napló június 6-iki számában Gazda József
"Hibóink visszatérnek" címmel így ír: "Nyilatkozgatnak a re k
torok, a tanügyminiszter, a parlamenti pártok vezérei, talán
még a Icapusak is, hogy a magyaroknak nem kell önálló
egyelem, szó sem lehet rála. Miért? Minek?.. Hagy ök ama
rektorak, miniszterek, kapusak miért ellenzik ezt? .. Meg
akarják ölni lelkünket, szellemünkel, a jogainkat ahhoz, hagy
teljes lelki-szellemi életet élhessünk. Meg akarnak fosztani
nagykorúsógunktál, kiskorúvá, csecsemövé akarnak degradól
ni minket, arra oszintre, amikor majd csíráiában elfojtható az
öntudat, megakadályozható a szellem kibontokozáso. Hagy az
országnak is órtanak ezzel, ha szegényítik annak
gazdagságát. Mit érdekli öket ez! Vagy éppen ez érdekli. A
leredu kálás, leegyszerűsítés, színtelenítés .. .Yéleményem
szerint egy olyan pillanathoz érkezett el a hazai politikai élet,
amikor lépni kelll Vissza kell térni az RMDSZ alapok
mányához... Az RMDSZ-nek azt is fanlalóra kell vennie, hogy
van-e keresnivalója a kormányban, ha belülről nem tud
megoldani semmit. Ha mégis igen? Annak örülnénk mindan
nyian."

AMagyar Szó mójus 18-iki szómában Gól Éva Emese:
"Gondolatok a kettős állampolgárságról" száló cikkében
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föbbek között ezt íria: "Mindannyian ismerjük a szkizoid
helyze let, amelyben élünk, amelyben a haza fogalm át a
szülöföld fogalma vette át, de nem az állam, amely
fennhatósága e szülőföldnek. Nyelvünkben, történelmünkben,
hagyományainkban, érzelmeinkben a magyar nemzeihez tar
tozunk, országát anyaországnak becézzük, és nem
hazánknak; minlha mi örökre a gyermekei lennénk, és a fel
nöttkarl soha nem érhefnénk el. S ha netán fölkínálnák
nekünk, hogyanagykarúsítóst, azt nem fogadjuk el, mert
felelősségekkel járna?1 Az egyik ellenérv, hogy az állampol
gárság vólosztójoggal jár. Bár meggyőződésem, hogy kettös
állampalgórság eselén az erdélyi magyarság nem kívánna
beleszólni, másrészt költenének utazasra csak azért, hog\'
szavazzonak... Amasik fölmerülö kétely, hogy nem vagyunk a
magyar állam adófizetői. Bár állampolgórsággal jóró odárál
nem tudok.. Adót fizetnek a kint becsületesen munkót vállaló
erdélyiek jövedelmüknek megfelelően, adót fizetnek a szelle
mi munkások is, bármilyen írásuk jelenne meg a magyar
lapokban... Egy másik kétely: hogya kettős állampolgárság
megnövelné a kivándorlási. Ettől 4-5 évvel ez előtt talán iog
gal félhettünk volna, móra a helyzet nagyvonalakban stabi
lizálódati... És vajon boi lenne-e, ho egy kis védettséget is nyúj
tana az erdélyi magyarságnak, ha mondjuk Cseresnyés Páli',
minlkeltős állampolgárt nem ítélhetne el a román törvényszék
amagyar törvényhozó testület beleegyezése nélkül? ...és végső

soron - rfugyapáink lemondtak-e a magyar állampolgárságról,
vagy ez ma is velünk született természetes jogunk kellene
legyen? Valt-e olyan kitétel a trianoni szerződésben, hogy az
utódállamok magyarsága nem lehet kettős állampolgár?"

Ikfejcződött a 97/98 évi bajnoks<.Íg.
V. 3!. MJkó - DMcllSiÍg 2:1.
A hJ{vJnJdik percben Czifr,ík Jobb oldali

szögletét hnis 6 méterről a bal alsó S'lrokba cSlíszwtlJ. O: 1. Hatvanötödik
percben Makó egyenlít egy rövidre sikerlilt L'elszabJdít~s után. l: l. A
nyolcvJnJdik percben Czifr,ík 18 méteres szabJdrúg,ísJ il felső lécet
találta telibe. A 8S-ik percben egy mJkói beívelést követően a
vendégliÍtók cSMál'a kézzel igazítottJ magJ elé a lilbdát. Lövés célt
tévesztett. Meglepetésre il bíró sZilbildnígiÍs helyett elienlink Ítélt tizen
egyest. Így SZülelCl[ J vereségünk. A szerencse is elp~rtolt tőlünk, s mellé
a játékvezető is "rütett egy lap<ínal"l (Nem ez volt ilZ első eset. hogya
bírók ellenünk ítéltek!)

A mezőny Iegjobbjil S~rosi és Janis vol rak.
IFI: Milkó - Bilrjts,íg 0:2.(111)
Vl.7. Dar~ts,íg . Gyulil 2: l (500 nézői)

Az ötvenötödik percben Lipt,ík ívelt be szabadrúgást, amit Molnár
először kapufára fejelt. majd J ViSSZJpilttanr labd~t 6 méterről il kopu bal
oldaJ;íba bomb~zta. 1:0 A hatvJnnyolcJdik pcrcben 24 méterről

szabJdrúgásból hús a felső lécet találta el Hetvenötöclik percben az
elmélázó hazai védelem mellett egyenlített Gyula. A nY0!cvJnötödik

GYERMEKCIPŐ KÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.
(Öregszőlő, Kondorosi ~t)

Telefon: 06 60 485-788

Béby-leányka-fiúmodellek 18-3S-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa

18-41-es méretig

percben PJpP megkevene GyulJ védelm,ér.
majd 8z Jtsó sJrokbJ lőtL 2: l. A jól j~tszó

Bmúts,íg cs~pa{éíból MalniÍr volt a legjobb
Szendrci edző: "NJgyon jó mérközésen. nJ gy taktibi csat,íban. J
músoclik Célidei jobb támJdó j,íLékkJi és helyzetkihJsználássJI dicséretes
győzelmct manunk J listJvezető ellen."

IFI: Barátság - GyulJ O: l
VI. 14. A szezonz.író mérkőzésre 13ékéscsabjn keriilt sor. húomszúz

néző mellett. 1:3.

M~r a nyolcadik percben Tóth jobb oldali bead~sút JJnis vágta J
h<ilóba. O: l. A hatvanötödik percben a kitörő csabai Beiicz<íL Jkaszrották
a kapunk előtt. A büntetőből Labos egyenlít]:1. NyolcvJnharmadik per
cben Mester jobbról bead, s Brakszatórisz J felső sJrokbJ fejeli J lélbd,ír.
1:2. A nyolcvanhatodik percben I3Jrkasz<ltórisz 22 méteres lövését il

csabJi kapus röviden öklözte ki, s a berobbanó Illés beállítja J végered
ményL 1:3. A legjobbak: JJnis, BJrkszatórisz, TÓLh, Czifník.

VÉGEREDMÉNY:
l. Gyula 30 18 8 4 57:20 62
2. Barátsng 30 16 II 3 5529 59
3 Milkó 30 16 3 9 62 37 57

MINDeNT EGY HELYEN,tit PIKTOR BOI_TBAN!...~f~~e~dr~, Fő _út 204.
,.;:::,.;: JMJ.,efbn. 66 386 611.)

/:~ ~' f.it;~~~'

~mdl Kaphatók:
- festékek, lakkok ecsei'ek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK Mli~TA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.
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AUTÓBUSZ MENETREND
HELYI JÁRAT

Érvényes 1998 júníus IS-tól

Öregszőlő Déryné MÁV Áll. Szab. tér MÁV áll. Szab. tér Déryné Öregszőlő

5.25 5.30 SAO 5.45 5.50 5.55 6.05 6.10
6.10 6.15 6.25 6A5 650 7.00

7.05 7J5 7.20 7.45 7.50 8.00
8.15 8.25 8.30 8.45 8.50 9.00
9.15 9.25 9.30 10.00 10.05 10.15
10.20 10.30 10.35 11.35 IIAO 11.50
11.55 12.05 12.10 12.45 12.50 13.00
13.30 13.40 14.00 14.05 14.10 14.20 14.25

14.30 14.35 14.45 14.50 [5.10 15.15 15.20
15.35 15,45 16.l0 16.15 16.30 16.35

16.45 16.50 17.00 17.05 18.15 18.20 lS.30
18.50 19.00 19.05 19.55 20.00 20.10
+2120 +2I.30 +2l.35 +21.55 +22.10 +22.20

+ = MLlnkaszün~tí napokon nem közlekedik.
Temető járat: Vasárnaponként MÁV állomás 7.15

Szabadság tér 7.20
Temetőből vissza 8.35

MÁV VASÚTI MENETREND
Érvényes: 1998. május 24-től 1999. május 29-ig

Budapest Szolnol< Gyoma Békéscsaba Békéscsaba Gyoma Szolnok Budapest
1.05 2.50 3.46 4.15 \4.56 5.30 6.26

4.40 5.16 5.25 5.55 6.42 8.12
4.50 5.51 6.28 I 6.33 6.58 7.41 9.07

6.30 7.12 \ 6.53 7.24 8.27 9.57
4.00 632 7.4r 8.14 7.27 8.06 9.14
6.15 7.55 8.42 9.11 \ \ 8.30 9.08 JO.05 11.32

8.57 9.57 10.30

I\\:r~;
11.28 .12.22 14.07

8.30 10.02 1049 11.14 12.02 13.04
10.15 11.51 1237 1304 1.).~6 1355 14.45 16.12

11.25 12.26 12.59 \ 114.32 15.04 16.08
14.37 15.35 16.13 '115.25 16.05 17.06 18.42

13.30 15.05 15.52 16.25 17.16 17.50 18.44 20.12
15.15 16.49 17.35 18.01 17.25 18.11 1922 21.27

17.52 18.25 18.50 19.20 20.08 21.36
15.55 17.26 IS.11 IS.34 19.07 19.35 20.47
17.30 19.07 19.52 20.20 19.35 20.28 21.14

19.17 20.30 21.03 22.37 23.10
19.30 21.05 21.50 22.16

Budapestről 15.55 órakor induló gyorsvonat: ALFÖLD [nterCity járat
Békéscsabáról 6.33 órakor induló gyorsvonat: ALFÖLD InterCity járat
Budapestről 1.05 órakor induló vonat vasárnap nem közlekedik
Békéscsabáról 19.35 órakor induló vonat szombaton és vasárnap nem közlekedik
Nem tüntettük fel azokat a vonatokat, amelyek Gyomán nem állnak meg

UfÍROS(Irtl<, Gyomaendrőd" Megjelenik havonta. '" Kiadja az Enc!rődiek Baráti Köre Egyesület * Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502
Gyomaendrőd, Damjanich u. 15. Tel., Fax: (66) 386-323 * Szerkesz1ők: Császámé Gyuricza Éva, Cs Szabó István, Homokné Németh Eszter, Hunya
Alajos, Iványi MáJia, Marsiné Giricz Erzsébet, Márton Gábor, Stark László'" Felelős kiadó: Vaszkó András '" MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI
:MlNISZTÉRlUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BÉ/1995. '" Késziilt: Pelyva házinyomda, Gyomaendröd, Fő út 8111

Interneten: http://www.szikszi.hUJÍsIJgellert/ * E-maii: ivanyi@maiLszikszi.hu
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V. fivfolyam 8. szám
fi kczrQsztfiny nQmzQti gondolat hírnökq

http://www.szikszi.hu/isk/gellertj 1998. augusztus

Szent István .. /unnepere készülőben.~.
"Őrizdmeg mind-azt.
ami magyar és ne teledd el.
amely nemzetnek nincs múltja.
jövóje sem tehel"

(SzentIstván tmre fiához írt intelmeiből)

Al ünnep mindig egy - egy közösség ügye. "Minden
közösség onnan felülről, a világosság Atyjától szár
mazik." - tanít Szent Pál Az ünnepelni ludás müvészetét
a családban tanuljuk meg. A család az ünnepre nevelő

legkisebb és legfontosabb közösség Kul úránk első

táplalékát otl kapjuk, mikor anyank csendes, áhitatos
beszélgetésekben kinyitja lelkünk rejlett titkát. titokra
éhes kapuit s beléülteli a nagy példaképek iránti
csodálkozó vágyat Szüleink közve ílik nekünk a megis
merés végetl akülvilágot abölcsesség nevelő szűröjén

átszűrve, hogy érzékeny gyermeklelkünkhöz a jóra,
szépre, igazra és szentre nevelő értékek jussanak. Al
ünnepben éli meg a család önmaga belső mibenlétél, 
divatos sz6val idenliiasál

Az ünneplés elsősorban a lélek dolga A lélekben
wgadjuk meg az eszményeket, a lélekben ébrednek a
n3gy tetlekre ösztönző erők, a lélekben értjük meg
Vörösmarty szavai t "Mi dolgunk a Világon? Küzdeni
erőnk szerint a legnemesbekért. előttünk egy nemzetnek
sorsa áll.." Igen, nemcsak a család. de nagyobb
közösség, anemzet ügye is egy-egy ünnep. Szentistván
ünnepe nemcsak anemzet. de az ország ügye is. Ekét
logalom nem azonos Egy országban több nemzet él. és
egy nemzet több országban él Mélyen gyökerező lelki
értékeknek kell megvalósulni. hogy harmóniát
leremthessünk.

Harmóniat. békét. hogy végül is az Öröm csilloghas
son mindenki, legalább is minden gyermek szemében. 
ebben látom én példaképnek Szent Istvan kiralyt

Hogy is voll ez?
A magyarok a hiedelmekkel ellentétben nem egy

rendezett Eur6pába érkeztek. Európa egy forrongó. ala
lakulásban Iévá lerület voll A németek kózöll a lörzsi
haborúk dúltak, külön voltak még az egyes lörzsek.
Angliát a dánok tartotlák uralmuk alatl. FranciaorslcÍg
r:3m volt egységes aliam. Avikingeknek nevezeit norvég
és svéd kalózok rettegésben tartották az egésL földrész!.
iVi~ghódítollak a Iranciák tengerpartjat. Normandiéit.
elfoglaltak Szicíliál Lehajóztak a Volgán, és Kievben
megalapilotlak egy államot, s elnevezték Russnak Min
den mozgásban volt. semmi sem volt elrendezve, kivéve
akeresztény hitet. amit Róma és Cluny képviselt

Éppen ezer körül jártunk - amit hangsúlyozoltan
misztikus évnek tartoltak - s néhány nagyszerű éve

Prokop Péter: Szent István király
(Szent Gellért Katolikus Általános Iskola,

Gyomaendröd)

következik Európanak. Egy kiváló pápa. az akkori világ
egyik legmüveltebb és legnagyobb embere, l' Szilveszter
zsenialisan szervezte az egységes Európát Al ő nevéhez
lűzödik a keresztény Anglia. Spanyolország, Fran
ciaország, Németország megszervezése. S ebbe a védő

félkörbe nagyszerüen illik bele Magyarország. István
király ezt panIosan értette, s érezte is.

Atörpék mindig zavari keltenek, csak anagy formá
tumú emberek képesek rendet csinálni, mert állát ják az
egész horizontot

Ünnep? - Megismerni egy-egy nagyformátumú
embert és felsorakozni mögéjük. Ez erkölcsi köte
lességünk. Azsoltárban olvasom: - "Taníls számot vetni
napjaink soraval, hogy békességre neveljük szívünket' A
zsoltáros Istenhez imádkozik, aki tanít Ezt a tudományt
kulatta egész életében Szent István király.

Egy ősi kínai közmondás szerint - 'Az állam a~kor

van rendben, amikor akardokat rozsda emészti, az ás6k
fényesek, amikor a börtönök úrességlő/ konganak. a
magtárak meg szűkek, amikor az orvosok gyalog járnak,
apékeknek meg kocsira is jut, - ami csak akkor valósul
meg, ha a törvényszék udvarát lelveri agyom, s atemp
lom küszöbét kopoltra lárJák az emberek."

Szentistván Imre fiához irt intelmeit olvasgatva érez
zük a nemzetéri és országért leleiösségel érzö bólcs ki
rályaggoda/mál. ő nagyon is ludta, hogya jog, a
törvénykezés lontos, mit emberi szorgalom lormái cikke
lyekbe. de nem elég Mert mögötte otl kell állnia egy
olyan egyelemes és emberi törvén/nek. ami a lelkiis
meretben sz61al meg. és ez az erkölcsi törvény. ami nem
az emberek érdekkapcsolataibó/ született, de az emberért
van.

Az erkólcsi törvény esetében az ember leki is
meretében ismeri fel végső céljat és eszményei!. amiket
követni "kell" s amil elérni akar Szándékában áll úgy
tenni. hogy végsö céliat elérje. seszményeit megvalósII
sa Ha végső céljának megfelelöen lelt. lelkiismeretét
nyugalom tólti el: -'megleltem, amil megtehettem" A
jog külsöleges, emez a lélek benső világában zajlik Azl
írják. hogy Szent Islván nem mosolygott, inkább komor
voll. Ily felelösséggel a vallán és ily nagy leladattal
lelkében oly körülmények közölt - úgy gondolom 
érlhetá

Minél inkább athatja a közósség tagjait. lelkiis
meretüket az erkölcsi érzékenység, a szent iranli
fogékonysag, az igaznak, a jónak. szépnek ismerete és
megvalósl1asának szandéka. - annál kevesebb törvényt
kell hozni

Al lsten törvényeit valakinek képviselnie kell itt a
földön és hitelesen tanllani, ezért írja Imre liának "Légy
példaképe alattvalóidnak a katolikus és apostoli hit
védelmezésében."

Ósi énekünk Szenllstvánról így szól:
Ah hol vagy magyarok
Tündöklő csillagai
Ki volW valaha
Országunk istápjal

Hol vagy Isiván király?
Téged magyar kíván.
Gyászos öllóletben
Teeló'lted SIrván...

Megtépázolt nemzeti öntudatunk és talajvesztett
erkölcsi elleheletlenülésünk olyan ünneplést indokol.
mell' nemzeti öntudatunkat életre kelti és erkölcsi elle
hetellenülésünket megálljlja. Al ünnep az igaz, a lÓ. a
szép és a szent megélése.. eszménykereső óhajtás. 
vagy, törekvés, a lelki képességek aktivizálása. az erköl·
csi értékek hsztáZasa, önazonossagunk. történelmi és
társadalmi helyünk meglalálasa. Mindezen tulajdonsá
gok elevenen rajzolódnak ki Szenl Istvan királyunk :öl- .
séges alakján .

RÉTHY ISTVÁN
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hiszen ami JÓ a nemzetnek. az nem lehet
ellentétes. Történelmi változás történt idén
a választásokon. A választási gyözelmet
meg kell őriznünl" mi nem lehetünk eszköze
~emmineK, ami bomlaszt! Hisszük a
kereszténydemokrata gondolat érvényre Jut
tatását a gazdaságban és a társadalomban.
Hangsúlyosan akarjuk a keresztény
demokráciát, ezért olyan pozíciót kell elérni,
hogy ez sikerüljön. A parlamentben a 13
kereszténydemokrata képvi selőre, és az
ŐSZI önkormányzati választásokon poziciót
szerző kereszténydemokratákra nagy fela
dat vár, a tisztességes, jó szakmai munka
révén, hangsúlyozta az ügyvezető elnök.

Szövetségünk ('jabb nagy eröpróba előtt

áll, az önkormányzati választásokon szük
ségünk van a slken'e l Ezen a választáson a
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
egyenrangú a pártokkalI A jelölések során
közös fellépést szorgalmazunk a polgári kor
mányt támogató minden politikai erővel. Az
az érdekünk, hogy az ellenzékkel szemben
az úJ kormányt támogatóiból, a helyi szem
pontok figyelembevételével a lehető

leghasznosabb polgári összefogás alakuljon
kl. így jőhetnek létre az önkormányzatokban
azok a közös polgári frakciók, amelyek
akkor is valóssá teszik a jövöre nyitott
összefogást, ha annak intézményes
megalakulására az önkormányzati választá
sok elött nem kerülne sor.

Büszkén valljuk. képvIseljük értékeinket!
Hit, hűség, bizalom. talán ezzel a 3 szó

val jellemezhetö legjobban a Magyar
Kereszténydemokraták Szövetsége
Küldöttgyülésén résztvevők hangulata.

Császárné Gyuricza Éva
az MKDSZ elnökségének tagja

Minőségi női cipők nagy választékban)
kevez6 áron

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45
Telefon: 06/66- 386-578

06/30 436-78 l

lémája van
Kiemelte a keleti
régió különösen

hogya Magyar Kereszténydemokrata nagy mértékű leszakadását. és a tennivalók
Szövetség (MKDSZ) június 20.-án tartotta nem tűrnek halasztást
első Kűldöttgyűlését. Véleménye szerint a magyar keresztény-

A 127 küldöttbő\ jelen volt 96. A demokráciának 2 dolgot kellett felismernie
Gyomaendrődi MKDSZ-t 5 küldött a közelmúltban. Az egyik, hogy a keresztény
képviselte. Olvasóinknak elmondtuk már, demol{rácia híveinek támogatása nélkül .a
(de hátha valaki még nem tudja,) hogy a választást sem most, sem a jövőben nem
Gyomaendrödi keTeszténydemokraták, lehet megnyerni, a másik pedig, hogy
amikor 97 nyarán kiléptek a KDNP-böl, önmagukban sem képesek a győzelemre,

akl,or egy emberként léptek be az MKDSZ- erőhozzáadásra van szükség. Ezért az
be. Ebben a szervezetben segítették a 98 együttműködést hosszú távra kell ter
évi választások során a jobboldal győzelmét veznünk!
itt helyben_ Az országos eredmény. a Jobb A jelenlévők nagy tetszéssel és öszinte
oldal győzeimén belül. hogy a Parlamentben örommel fogadták a miniszterelnök úr üd
van 13 kereszténydemokrata képviselő, vözlő és köszőnő szavait. Ezt követően Sur
akik a FIDESZ frakcióban dolgoznak. ján elnök úr beszámolója következett.

A küldöttgyűlés ünnepi szónoka Varga Emlékeztette a küldötteket, hogy éppen 294
László képviselő úr volt A barankovicsi napja alakult meg Győrben az MKDSZ. A
hagyomány hatásáról, és jelentöségéröl nemzeti, keresztény értékekért tenni akaró
beszélt. Hangsúlyo:-:a, hogy a társadalmi és tenni képes kormányt akartunk, ami
átalakuléssal kapcsolatban a keresztény- csak a jobb oldal összefogásával jöhetett
demokratáknak kötelességeink vannal~! létre. "Dávid ismét legyőzte Góliátot, és
Fontos a szociális igazságosságot érvényre ebben szövetségünknek része volt." mondta
juttatni, mi szeri nt mi ndenki tehetsége Surján László az MKDSZ elnöke.
szerint érvényesüljön l A tÖke mindig kapzsi, Az Alapszabály módosítása után
ezért erre nagyon kell vigyázni, hogy az megválasztotta a Választmány Dr. Rapcsák
egyén ne károsodjon. Véleménye szerint a András alelnököt ügyvezető elnökké, az
98-as választáson valami elkezdődött, és ügyvezetőmunka javítására. Tudomásul
valaminek vége lett! A Fidesszel, MDF-el, . vette a Választmány az Elnökség június 17-i
tudja az MKDSZ a hosszú távú döntését. ahol is az Ügyvezető Elnökség lét
együttműködést megvalósJ1ani. Megtisztelte számát 3 fővel bővitették. Az új alelnökök:
a küldötteket, és üdvözlő beszédet is mon- Csépe Béla. Latorcai János. és Rapcsák
dott Orbán miniszterelnök úr. Beszédében András. Rapcsák ügyvezető elnol< úr szemé·
ismét megköszönte a közös sikert, "Biz- Iyes bemuta~kozása után, rövid programis
tunk, hittünk egymásban, így győztünk." Ezt mertetést tartott. Elmondta. hogy 55 éves,
a választási eredményt elérni és megtartani 8 éve polgármestere Hódmezővásár

csak összefogással lehet. Hangsúlyozta helynek, 1994. évtől parlamenti képViselő

t,)vábbá, hogya kormány csak úgy lehet sik- (olvasóink biztosan ,-------------------------
eres, ha a polgárok támogatják, mozgósítják emlékeznek, hogy
erejüket A siker vezérfonala: az össze- Rapcsák úr volt az
fogás, és a J<ormányprogramot si-kerre kell egyetlen képviselő-.

vinni a polgárok közreműködésé-vel és jelölt, aki május 10.
segitségével. Elmondta, hogy az új kormány én, az első for
az üzleti világban is nyugalmat és bizalmat dulóban bejutott a
keltett. A választási program el-nyerte a Parlamentbe).
hazai és ('Izleti világ bizalmáI. Nem késett a Kifejtette, hogya
nemzetközi elismerés sem, Bonn. Brüsszel, nemzeti, liberális,
Strassburg azonnal, mind örömmel j<onzervatív. és
fogadták akormányváltást Emlitette a min- keresnénydemokra
iszterelnök úr az országrészek fejlettségi ta elvek nem lel,et
oroblémáit, de a vidéknek sok kőzös prob- nek ellentétesek,

TURUL CIPÖ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2.
Telefon: 66/386-891

66/386-25 l

A TURUL C1PÖBOLT
(,j helyen: Gyomaendrőd,

Fő u. 204.
(a Gyógyszel1ar me Ilett).

Megújult választékkal, bevezető árakon klnálja termékeit.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓiNKAT!

Corvo Bianco Schuh Bt

Cipőipari Bt
5502 Gyomaendrőd, Fö'út 14.

liirlFax (66) 386-896
liir(30) 457-148

Női, Leányka-, és Fiú
cipőgyártás
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AKÖZÖSSEGI HÁZ
AUGUSZTUSI PROGRAMJA

MEGHívó

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola augusztus 31·én, hétfön este 18
órakor tartja tanévnyitó ünnepségét az iskolában. Mindenkit szeretettel

hívunk és várunk.

3- 10·ig:

13 - lS·ig:
20'ón 10 órótól:

Kézmúves lábor a 14 év fölötti fiotalok számára.
Felvilágosilás Szonda Istvánlól.
AMagyar Hagyomány Mühelyének lolálkozójo.
lovosbemulaló oz endrődi vásártéren.

Vaszkó Mihályról utcát neveznek el

Örömmel adjuK hiröl olvasóinKna!,. hogya Magyar Kercszt~l,ydemoKrala Szövecség
Gyomaendrődi Szervezete és il Honismereti [gyesülct javaslatúra a július 30-iKi Önko
rmányzati Ülés VaszKó Mihály endrődi Kisgazda képviselőről utC~t nevezel[ <::1.
A hatúozatot il testület I. I igen. ~ nem. és 3 télrtozkocJás mellell fogadta el.
KöszönjüK ITI indazOKnaK. aKiK ilL utcanév v<\llozlatasában kÖzremükÖdtck.

Az egész nopos pro[]Iom rész/e/eiről plokálok és hangos hirde/és
u/ián adunk /áiékozlalás/.

TOVÁBBI VÁROSI PROGRAMOK:
Az V. Gyomaendrődi Nemzetközi Müvélzlóbor lábolozó kióllílósa

augusztus 20'óll o vórosi SporlclOrookbon.

Sokk emlékverseny augusztus 24·30.-ig. Helyszín: Körös Holel.
t~evezési hotóridő augusztus 24.

II. Nemzelközi Volkswogen Bogártolólkozó ouguszlus 7·9·ig (B-ón 10
órótól ünnepélyes megnyitó és Bogór felvonuló s, ügyességi

versenyek, este ulcobál.

B:lrálság
Békés
Bar;ítság
H. mezővüsárhely
l3adtság
Orkény
Barátság
BarJlsiÍg
Mc'Zőberény

l3at;Íts<ig
Makó
Barátság
Szajol
Bar5tság
Mélykl'lt

MÁRTON GABOR

VIli 9 Bilja
15. Bar~ls,ig

22. BilllOnYil
29 Bilráts<ig

IX. 5. Jamina
12. Barjtság
20. Vet'segyháza
27. KislljS1,;íllás

X. 5 Bar<ÍtsiÍg
10. Kunszenrm:ínon
17. Baníts,\g
25. Csongriid
31. Bar;íts~íg

Xl. 8 Dömsöd
[4. Bar,ítság

Az őszi bajnoki ford uló programja:

elnök lll' vezetésével. még n~gyobb fel,ld2lOkitl
képes lesz megoldani I

Ez últ,li tájékoztiltom olvilsóink<ll. SpOrt
bilráulinkul. hogy il Buníts<ig, elnöks~ge felkért.
egy új sportkönyv (HAJRÁ BARÁTSÁG')
összejllílásárJ. Örömteli dolog. hogy il csod,is
eredményekkel eltelI hel eszlcndő krónik<ísa
lehetek.

Kérem. hogy ilki nek a cSilpalról tiszta. éles
fényképei vannak. adja kölcsön részemrel Előre

is köszönöm segílő készségiiket'

Vita Agricoloe mezögozdosógi, ipari kiállítós és vósór Augusztus 20·
22-ig. Helye Vórosi sportcsarnok. Gyomaendrőd és a régió (égei mel·

leM ezutJol bemutotkaznok romón és ukrón kióllitók. Az esemény
keretében 21·én hollözö verseny lesz az Emébet ligatben.

A HUNYA ALAJOSNÉ ERZSIKE NENI altal alapi
torr Gyomaendrődi Zenebarálok t<órusa sZél'eteltel v,ir
minden olyan énekdni vágyó hölgyeI. aki úgy gondol.ia.
hogya mai túlhajtolI vil<igban tucl egy órút szivesen eItül
Ieni a múv';szend. A nyilri szünet utun az dsö prób~kal

augusztus 7-én (pénlékcn) 18 órátóllanjuk n Ref. Egy
ház. llósök útja 44.sz. alani imarermében.

i· .. SPORT. . .... . . .

hetrünk el. Július 18-,ín Körösl.ld;íny látogarot[
hozzánk. az eredmény: 12. 25-én Füzesg
yarmatra ment cSilpatLJnk, nz eredmény 4:4.
VIII. l·én Gyula, miljd ismét Ftizesgyarmat
látog:H hozZ4Ínk.

Czifrák Bandi tiÍvozása folyamiltban van.
Az NB. II-cs Érdhez igyekszik. Köszönjük. amil
n Bar;íts<ig színeiben produk;\ll. Sportszerencsét
kív:ínunk Neki. Kív;ínjuK, kissé higgadjon lel

Távozott még Papp Csaba és hazatért
Gyulára Schllk k::\pus.

N51unk erősítes v,írható a cs::!társor és a
középpályás posztokon. Négy új j~ítékos

lesztelése folyik. A feikésziilésl i1 siker-edző

Szendrei Béln vez<':ti. Cél' il dobogón matildnil
Nem lesz könnyeL m<':rt Bnjil és Kecskemét NB.
II-t megjiÍtl sporrolói is ellenfeleink lesznek.
Meglehetős nnyagi terhek is v,írhmók, de
reméljük. J10gy a Polgármester t'Ir beígén segíl
ség~veJ il vezetősc:g megbírózik a gondokkal.

Kecsegtető sportbará[ság van kiillakul va
testvérviÍrosunkbJ. Nagyenyeddel. Rem~ljük.

hogy az augusztuS 20-iki nemzeti iinnepiinkön
Nagyenyed-Gyomaendrődi B;rrátság ta lá Ikozó'
val rendezheljiik meg az új pály::! és Klubház
avalásác. Reméljük, hogy il vezetőség, Kovács

Étolaj
literes nO.-FtJl.

Burgonya
idlandóan irt a legolcsóbbani

Görög- és súgadinnye
irt a legolcsóbban

Hipó 20.-Ftll.
TovábL-á:

Női-, férfizokni
70-ft/pár

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÜZLETHÁZA

LEGÚJABB AJÁNLATA:
(Endrődi ll. I. Házt(lt·tási Bolt)

Tel: 386-637, vagy 06-20-254-663

Az eltelt bajnoki
ev csodálaLOS si
kert hOZOlI a
Barárstíg részér~.

Az újra alakulás
hetedik szezonja
sikercsllCsOI jelen
tett a fOClbJ n. Az
NB. III újonca
eziistermes leli. A
szövetség kép-
viselője .1 sze-
zonz<Í.rÓ iinnepi VJ

csorán adla <Ít a
játékosoknak.

Kov~ícs Lajos elnöknek es Szendrei Béla
edzőnek il szépen csillogó díjaI. Az ünneplők

lelkes t~1pss~11 (oldolt,ík meg a dicsőség szim
bólumjnak ~rlékC:l. És nmi legalübb. eKkora
meglepetés. :lZ ifiknck Pelyva Miklóssal a
bronzérmet.

S2~p voll lilik I
A szezon végén, néhány levezető edzés

lIl<ín, jól kiérdemelt szabfldságril lérlek
sp0rlolóink.

AllgllSZrus 9-en kezdődő lijabb bajnoki evre
mozg::!lmas késziilési tervet dolgozott ki a
vezetőség. Az első felkészítő mérkőzésen, július
14-én, Orosh,íz,in, 9: l-es gyözelmet könyvel-
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ORBÓK T ANÍTÓÉK

T:lJlitógyCdés Endrődön a harmincas években.
Első sorban balról az 5. Orbók József. mellerte il 6. a telesége. és az első

sor végén Orbók Samltil.

ú; kenyer ize.. lepergő könny sója,
jröm-kacagJs. lelki f<Jba-kő ..
Islcn Jldjon! Te tégy végső álmunk,
s ivadékaínkba szebb Jövő l

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó l

Sarkcsillag a négy égtáj felől!

Anyanyelved billyogként jelöli
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

Jánosék veje volt.
János a tanító úr 1930-ban vonult nyugdíjba, s a

család elköltözött Dunabogdányba. Munkáját a fenn
maradt jegyzőkönyv így jellemezte:" ... télnyai és bel
területi (mirhói) iskolánál végzett mun.kája határozott és
hasznos, céltudatos, kemény, de igélzságos, ernyedetlen
szorgéllommaI nevelt tarútott, igyekvő télnító volt, aki
istenfélő élettel mutatott példát gyermekeknek és felnőt

teknek. Községünk és cSélládjél boldogulásáért fárad
hatatlélnul dolgozott." Hozzá csak annyit toldok: orszá
gos hírnevű, poétél vénájú főkántorunknak,Újházi Mik
lósnélk testi-lelki jó barátja volt. Aki több alkalomméll
megörökítette értékeit, tetteit. Elsős elemista koromban
karácsonyig tanítóm volt, amikor combtörés
következtében nyugdíjazták. Köszönöm neki él sikeres

Tímár Máté indulást.
József 1885-ben, Színfaluban született, és Endrődön

1947-ben hajt meg. 1905-ig Dunabogdánybéln tanított.
Azután Endrődön, tanyán, majd a községben működött.

1912-ben a legn'lagasClbb osztályok (V és VI.) kerültek
keze alá. Feleségét: Belényesi Emíliát Eldélyből hozta.
1924-ben igazga tói teendők ellátását is rábízták. Róla az
Egyházi Iskolé1szék feljegyzése a következőket örökítette
meg: "...Brassóban gazdasági tanfolYélmot, Szegeden
ipéll"iskolai tanfolyamot, Aradon pedig tOVábbképző tan
folYClmot Végzett... Tagjél az Egyházközségi Képviselő

testületnek, élZ Endrődi rk. Tanító Testület elnöke, élZ
Iskolán.kívüli Népoktatás vezetője, ClZ Áruszövetkezet
igazgatóságánélk elnöke." Felesége, mint a NClgylány
Iskolél té\1litója ment nyugdíjbél. 1947-ben férjét exhumál
tCl~él, és Farkasréten helyezteti el. Ott férje mellett
nyugszik, befejezvén áldásos életét. Öt gyermekük
született. Elsőszülöttük, az országos hirnevet szerzett
József (1911-1981), több magas kihintetés birtokában
tette ismertté Parád iskoláját. Erzsébet (Csejtiné)
Endrődön az Újtelepi iskolában télnított évtizedekig.

Gyászjelentést kaptunk június közepén, hogy Tolna (1914-1992. Jászkisér) Sára hosszú ével<ig vol t cl

Károlyné Orbók Julianna, egykori endrődi tanító Nagyóvoda szertetett óvó nénije. Ilona, aki Mezőcsát

életének 75. évében Budapesten elhunyt. zöldkeresztes nővére volt 1918 -1986 között élt. JuliannCl
Kötelességemnek érzetem, hogy él szl.ilőfCllú nevében, volt a JegfiatCllabb. A tanítóképzőt Szarvason és

június 23-án, a Fmkasréti Tenletö ravatél[ozójában Nagyváradon végezte. Majd a nagylaposi tanyai
elköszönjek tőle. Ezt clZ alkalmat felhasználva kívánom iskolában működött.Munkája ma is élő legenda a tClnyai
olvasóinkat emlékeztetni az Orbók cSClládra, melynek emberek ajkán. Házasságkötése után Parád ra költözött
tClgjCli pedagógusként összegezve évszázadnál is hosz- és ott folytatta bátyja - áldásos, sikerekben gazdag -
sZClbb időt szenteltek Endrőd felemelkedésének. munkáját.

Az arCldi szülők: Orbók József és Boros FranciskCl két Szinigazak a gyászjelentés sorai: "...75 évesen elhunyt
fia: János és József hozzánk kerültek tanítónak. a drága édesanya, nagymama, Clkitől oly sok szeretetet

János 1883-ban Oláhódoson született. Öccse: József: kaptunk ... "
Szinfalúban látta meg a nClpvilágot 188S-ben. Mindket- "Szülőföldjeporából, a kedves Hármas-Körös vízéből

ten Szatmárnémetiben szereztek oklevelet. János itt és a halott kedvenc virágából hoztClm váltságdíjat a
kezdett tanítani, és endrődi lányt, Varjú Esztert vette fővárosnak, hogy emléküket örökáron megválthassam a
feleségül. Nyugdíjazásáig nálunk tanitott. Négy lány, és szülőfalunak. A pár csepp víz Endrőd áldását és
két fiúgyermekük született. Közülük kettő Irén és Lajos. veszedelmét jelenti, a por az éltető áldás földjét, a pár
örökre End rődön marad t, mert évnyit sem kitevő szál virág a szeretetet és kedvességet fejezi ki, mellyel a
é!etüket itt fejezték be. Elsőszülött János (1907-1964), tőlünk. kapott sok szépet és jót kívánjuk meghálálni.
Mária Magdolna (1913, ma is él Budapesten) Jolán (1914- Most, brága szülei~ elporlad t teste fölé helyeztünk nyu
1985), Margit (1919-1968). Harnos Imre, az Ausztráliában galomra, adjon az Uristen békés pihenést! Isten veletek!"
élő tudós édesélpja, a most 85 éves Harnos Imre, Orbók MÁRTON GÁBOR
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Vianney Szent János áldozópap
Havas Boldogasszony
Szent Domonkos áldozópap
Szent Lőrinc diakónus és vértanú
Szent Klára
Szent Maximilian Kolbe áldozópap,
vértanú
Nagyboldogasszony
Szent Bernát apát és egyháztanító
Szent István király

. Szent X. Piusz pápa
Boldogságos Szüz Mária Királynő

Szent Bertalan apostol
Szent Mónika
Szent Ágoston püspök és egyháztan író
Keresztelő Szent János vértanúsága

AUGUSZTUS HÓNAP ÜNNEPEI
augusztus 4. kedd
augusztus 6. csiitörtök:
augusztus 8. szombat:
augusztus lD. hétfő:

augusztus ll. kedd:
augusztus J4. péntek:

auguszrus 14. szombat:
augusztus 19. szerda:
augusztus 20. csütörtök:
augusztus 21. péntek:
augusztus 22. szombat:
augusztus 24. hétfő:

augusztus 27 csütörtök:
augusztus 28. péntek:
augusztus 29. szombat:

AUGUSZTUSI MISEREND

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és este 7-kor, hétköznap reggel fél 8-kor.
Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén délelőtt IO-kor,

és este 7-kor lesznek a misék.

Hunya
Vasárnapokon: délelőtt lO-kor.
Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 6-kor,

valamint elsőpéntekenként is, este 6-kor. A szombat esti
mise előesti mise, így érvényes vasárnapra.

Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén reggel 8-kor
lesz az ünnepi szentmise.

Szent Gellért Iskola kápolnája: a nyári időszakban nincs mise.
Augusztus 3l-én, hétfőn este 18 órakor Veni Sancte tanévnyitó
mise.

Gyoma
Vasárnapokon IO-kor, hétköznapoKon l8 óra.
Augusztus 15-én, és 20-án szintén] Oóra.

KÖSZÖNJÜK - KÖSZÖNTJÜK! ÚRNAPI KESERŰSÉG

más, e/öre nem tervezhető felada lakban keffell
intézkedniük és akiesörendörök pó/lósóra már
nem volt lehetőség.

·... Természe/esen a /ovóbbiakban is ren·
de/kezésükre állunk bármilyen egyházi ren
dezvénnye/ kapcsola los rendőri feladot
megoldásában. "

Főhadnagy Ur, köszöniük levelét.

Az eset kapcsán elgondolkodom oz alopprab
lémőn. Gazdasági, társadolmi ótolokulósunkkol
igyekszünk Európa fejlettebb részéhez csatlakozni.
H,hez morólison is ót kell alakulnunk.
Meg kellene tanulni:

- elfogadni omásság ot
-hogy bizonyos helyzetben és helyen hogyan kell

viselkednünk: temetésen, esküvön, tÓísodolmi
rendezvényeken, vagy oz uIcán

- mit kell tenni, ho o HimnUlZI holliuk
- mit jeleni a nemzeti zászló (szomorú tapaszta-

lat; nemzeti ünnepeinken kitüzöt1 zászlókat
meggyalázzák, ellopják... nemzeti szabadtéri
ünnepeinken az ünneplők mellett elzúg a szip
pantós kocsi, lalán épp o Himnusz olau.)

- megóvni nemzeli, városi értékeinket fák al,
virágokat, porkokat, megőrizni urcáink Iisz
foságá!...

- kinek és mikor, és hogyan illik köszönni...
- és hogy hol nem illik rágógumit csámcsogni ...
- és hogyan kell viselkedni, ho körmeneltel, vagy

épp gyászmeneltel találkozunk (külföldiek
tudják)

- úgy élni, hogy másokat ne zavarjunk
- megőrizni nemzeti hagyományainkat, magyar

nyelvünket, neveinket, minden érélékünket... ..
Bízom benne, hogy sikerülni fog!

':4z 1998. június 14-i Úrnapi körmenet
rendöri biztosításának elmaradásával kapcso-
latos levelére válaszolva· közrendvédelmi (SO

por/vezetövel tell szóbeli megbeszélést
megerösítve - ismé/elten elnézést kérünk obiz
/osítás elmorodósóért

Kérem Plébános Urat, hogy a Körmenetben
résztvevö, és az esetlegesen kényelmetlenséget
szenvedö hívők felé is tolmócsolja sajnálatunkat,
valamint azt, hogya rendőrség jelenlegi lét
számhelyzefe nem elégséges ahhoz, hogy
egyidóben végrehajtsuk valamennyi szakmai
le/adatunkat.

A konkrét esetben o Körmenet biztosítását
azért nem tudtuk végrehajtani, mivel oz adott
időpon/ban a szolgálatban lévő állománynak

Bár már régebben voli, de mégis vissza kell térni
02 idei úrnapi körmenet problémájára.

Mini országosan, ill is meglorljuk o ho
gyomónyos úrnapi körmenete!. A hívek nagyon
szépen felkészülnek ró, korán reggel díszítik o
sátrakat. Szép számban szoktak részt venni. A
plébános kötelessége o rendőrségnek bejelenteni,
nogyorendörök ozidöre biztosítsák oz útvonalat,
hogy méltó és biztonságos módon holodhosson a
körmenet.

Sajnos, oz idén nem egészen így történt. Annak
ellenére, hogy írásban bejelentettem o körmenetet,
rendőri intézkedés nem történt. A személy- és
teherautók meglenetősen zavarták és veszélyeztet·
ték a menetet, és o kocsioblokokbói mindenféle
ízléstelen éslrágár megjegyzéssel illetlék a híveket.

Természetesen o rendőrségnek szóvó lellem a
botrányos esetet.

Tóth Bólint r. főhadnagy őrsparancsnok úr írós
beli válaszával megtiszlelt leveléből idézek:

cl:: ordalI szerkesztelle: fvcinyi Lciszló ptebcinos

Szeretettel köszöntünk I

Augusztus lS-től Var
gyas Emil káplán atya
jón hozzánk.
1972-ben született
Gyergyóalfaluban.
Szegeden végezte a
teológiát 1990-1996
között, mint Szeged
csanádi kispap. Pappá
szentelték' 996. június
8-án.
Első kápláni állomáshe
lye Gyula volt 1996

1997 között. Második káplán i évét Kisteleken
tól tötte 1997-1998 között.

/'~----- ---
i

Egy évvel ezelőtt nagy
öröm töltött el bennün
ket, amikor Gyulay
Endre püspök úr (a
környéket körzetesltve)
káplánt adott Endrődre.

Rövid idő alatt minden
ki megszeretle a mo

, solygós, közvetlen. új
misés papot. Most azon
ban szomorúa n vettük
tudomásul, hogy meg
kell válnun k tőle, mert

augusztus lS-tel püspök úr az egyházmegyénkben
szolgáló káplánokat 1 év letelte után újabb s2Ol
gáiati helyekre küldi további tapasztalatszerzésre.
Bauer Csaba káplán atyát egyházközségünkből

Kistelekre helyezi.
Csaba Atya, köszönjük egyéves lelkes munká

dat. Imánk, hálás szeretetünk új helyedre is elkisér.
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. HÍREK ERDÉLYBŐL '

"megmarad egy
diadalmas erdé
lyi igazság.· ez :I

föld egymás
mellett.. meg-
tarlja örök ös far
ka virágzásban a
népeket akik
raj la és érette
III unk álkodnak."

Kós Károly,
1925

~

Ez úttal tallóztunk az Erdélyben megjelenő MAGYAR
KOZÉLET címü tórsadalmi, politikai, müvelődési folyóirat 1998.
évi S.-és 6. szómából. ime a válogatás:

Milyen o magyor, ho románioi?
Nemrégen provokáló köziratot küldöt! szél a Látá

szerkesztősége, melyben azt a munkacimet tűzte ki, hogyan
írno meg Ön a romoniai magyar irodalom történetét?

Első olvasatra fultáLJn visszaulasitoltam ovolosz!. Eddig
semmi hasznot nem hajtolt oz, hogy irodolomkrilikót is, 
történetet is a szép irákműveltek. Negatív "eredménye", h0~y

n'áro nincs hitelesítő, értékítélő kritikánk, és már nincs a még
(lia) kortárs irodalomnak történeti elhelyezése.

Ulálog újrogondolva, föl-fölvenném a "hozzámvcígott"
kesztyűt, apró, elszór! észrevételeim volnának a romániai
magyar irodalom közel-történelmének vázlatát tekintve. De
még mindig nem tartom írói hivatós helyettesítőnek az
egészen mós történe1írós terülelét. Amil én, vagy mi fűzhetünk
hozzá, az iskola, csoport, irányzat vagy jobb esetben anekdo-

ta. Az utókort megtévesztheti, és nem hasznól a mának sem.
De a mai nap is egy történelem -és ekkor ütköztem meg

a körirat egy bizonyos mandatán, mely megkérdőjelezte, hogy
van-e egyál1alón "romániai magyar" irodalom?

A"romániai magyarság" csak szóvirág, költői kitaláciá,
mely valami egészen mást akar mondani, nem nemzetet.

Asokféle - általános - értékválság közepelte köztudott,
hagya szappanbuborék sem az, mint aminek tűnik. Már a
szappanbuborék is elkopott... De a politikai válság sem színe
sebb. Tórténelmét tehót annak a kitalációnak kellene megírni,
ami egyúttal közelebbi jövőnk is? Akeltős hangzású ("románi
ai magyar"l meghatározásának az egységét egyszer helyére
kellene tenni!

A"romániai magyorsóg" politikailag, stratégiailag, föld
raizilag: egy és konkrét terület, Erdélyt jelenti. (Csángóival és
bukaresti elit jeivel együtt.l

ERDÉLY: egy földrajzilag,' történelmileg, néprajzilag,
melearológiailag, vízraizilag, gazdaságilag .. jól elhatárolható
terülel. Fogalom. Az erdélyiség o Romón állammal szemben
destabilizóló tényező; a magyar nemzeteszménnyel szemben
diverzió. Sai nos, a tény két oldalán érdekelfogultságak állnak.
Közbül történelmet írni - csak a konkrélumra-szorultsóg hite
lesítheti. Akülön történelem szemléletét a jelen és belátható
iövő indokolja Ez a felismerés nem saiátom, nem is kortórs 
hanem: szintén már történelem.

Segítségül: a "költői szóvirág" kifejezésnek, o romániai
magyarság nak irodalomtörténetét nem lehel úgy megírni,
mintha Szilágyi Domokos nem létezett volna. Hogy
költészetének gyökere milyen erdélyi pralestáns talajbál
táplálkozott, és hagy lehet rokona akár o katolikus főnemes

memoáriónak is, - az már megírondó irodalomtörténet... !
Éppen, ami bizonyitható lett volna

Ide kell írnom temetői keresgélés em em\ékversél. (1986)
Kerestelek a Hózsongárdban,
tavaszi méhek zsongásóban,
tehetetlen mézgyüjtésben,
elkeseredésemben.
Rímekre rózengő szópárban, - lárstalanu/:
erdélyi vegyes mézzel ínyemen: kaplórtalanul, 
csak temetöben,
csak elmenőben ...

VITUS K.GYÖRGY

"Mi azért okarunk megmaradni abban a faji, vallási és
kulturális közösségben, amelyben születtünk, mert az ter
mészetes meghatározósa életünknek. (... l Atermészet rendjét
megvóltoztalni a világ legnagyobb vétke és legnagyobb érték
telensége. LJ

Számunkra a magyar kisebbségi program abban óli,
hogy megismerjük azokat a nemzeti értékeket, amelyek tulaj
donosui születtünk, és megkíséreljük ezeknek védelmét és
fejlesztését egy olyan országban, melynek életét egy másik faj
irányítja. Ezek a nemzeti értékek: mindenek előtt o nyelv, a
népkultúra, az irodalmi kultúra, a nemzeti múlton alapuló
sajátos életlálás és erkölcsi forma, ezek felet1 azok a
keresztényi értékek, melyek egyházainkon keresztül
képződtek ki. (... )

Az igazi kisebbségi élet a vagyok igével kezdődik, az
ismeretekkel folytatódik és az akaraion keresztül a cse
lekedetben nyilvónul meg. (... l Ez pedig pozitiv program. C.. l
Célja az érdekvédelem, értékfejlesztés, alapia pedig az
értékek megismerése."

LÁSZLó DEZSŐ (19351-

Bűn.ügyi krónikaSajnos, sokkal, több bűncselekményről és kevesebb
felderitésről kell számot adnunk, mini az a lap előző szómóban
tettük. Mi ennek oz oko Ön szerint, parancsnok úr?

Véleményünk szerint 2-3 új banda szerveződött, erre utal többek között az a tény is, hogy
eddig lényegesen több vikendhóz- feltörés volt az endrődi vóros részen, míg most agyomaiban
is igen nagy arónyokot öllött ez o büncselekmény fajta. Ezen lúlmenően ielentősen megsza
porodtok oz italbaiti és egyéb szórakozá helyei betörések, az itt talólhatá jótékautomatók
feltörése, kifosztása. Elgondolásunk szerint ezekre is egy újabb csoportos sorazatelkövelők

bandája "szerveződött."

Igényel-e valamiféle technikai tudást ezeknek az autolnoláknak ofellörése?
Sajnos, nem, legfeliebb némi fizikaí erőt, egyszerüen felfeszítik azokat. Azt is el kell mon

d'lnunk, hogyamár elfogott csoportos elkövetők is szabad lábon vórják a bírósági eliórás!.
Ez számomra nem igazón szerencsés, hiszen semmi garanciát nem látok arra

vonatkozáan, hogy vórakazós közben nem követnek el újobb bűncselekményeket.

Ez sajnos, igaz de ezzel együtt kell élnünk, ez ellen mi legfeljebb annyit tehetünk, hogy
ezeket a személyeket fokozottan látóterünkben tartjuk. Szerencsére volt néhány sikertelen

MINDENT EGY HELYEN

@;"PIKTORBOLTBAN!
. f!DJlendrőd, Fő út 204.

.C~(~J~n: 66-386-611.)
dl7.JJ# l",7W
~~ '$$7

Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragosztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.

behatolási kísérlet, és több helyről, ahová beiuloltak az
ismeretlen el követők, semmit nem vittek el, vagy jelentéktelen
nek mondhaló a lopolt tárgyak értéke, illetve csok rongálósi kár

keletkezett. Ezekhez sorolhalnám a Vósórtéri ABC kirakatónak betörésél, ami akár csak
szóndékos rongólás is lehetett, vagy az endrődi ABC-be való sikertelen behatolási kísérlet. A
Kecsegési holtóg mellett is feltörtek egy víkendházot falbontós és ajlólefeszítés módszerével,
a Peresi hallóg mellett a Bogórzó zugban pedig egyetlen éjszaka 8 víkendházat törtek fel,
majd később még kettőt. ATemplom zugban is megrongóltók egy hétvégi ház külső és belső

aUaiát is, de innen sem vittek el semmit, ugyanúgy, ahogya Melódia presszó-béli ismételt
betörésnél sem, 27-én éjjel, de ekkor néhány perccel később az öregszöllöi Gulyás úórdóba
is betörtek, ám itt is sikerült tetten érni oz elkövetőt, aki egy békésszentandrósi lakos voll.
Sainos történt szép számmalsíkeres betörés is, igy pl. jún.lJ-én egy Sóczó zugivikendhózból
horgászbotot, orsókat, hasonlóképpen a Torzsás zugból is, bár itt mellé még konzerveket is,
ita/akat is loptak, kb. 80.000 Ft. értékben. Ugyancsak hargószbatot és orsókat loptak el
mósik Bogórzó zugi víkendházból is.

Úgy látszik horgászidényben ez a "kelendő."

Avásártéri Hp-n is feltörtek több garázst, szerszámokat, és egyéb általában garázsban
tarolt targyakat loptak.

Személygépkocsit nem tulajdonítottak el?
Szerencsére nem. Ilyen ügyünk idén nem is volt, tavaly is csak egy, s a jarmű később

meg is lett. Megkezdődtek az un. mezei lopások is. Ismeretlen elkövető krumplit szedett fel.
Ahogy már említettem, jöbb italbolti betörés is volt. Június 25-én egy gyomai kocsmát, s a
benne lévő iótékautamatát törték fel és rabolták ki, itt a SHELL kút SNACK bárjában levö
automotát fosztották ki, némi ital és dohónyáruval kiegészítve. Itt az okozott kár mintegy
120.000 Ft. volt. Szintén feltörték aVasút úti 6-os Bisztrát, itt felfeszítették és kifasz10ttók o
játékautomatat, ennek tartalmával s dohányaruval távoztak, ugyanez történt a Vadász
bisztrában is. 7-én a gyomai sirandrói tűnt el 2 kerékpár, és pénztárca. Másnap az egyik
sértett kerékpárját felismerte egy kiskorú gyermeknél. Nála, ill. édesanyjánal házkutatást
tartattunk, melynek során több olyan tárgy kerülI elő, ami valószínűsíti, hogy ezek a kisko
rú gyerekek esetleg több bűncselekmény! is elkövettek. 8-on a Hídfö étterem udvaráról
eltűnt egy Simson robogó. Nem mindennapinak mondhatá, hogy az Öregkert Falatozóbon
ismeretlen férfi fénymásolt 5000 forintossal fizetett, s másnap feltehetően ugyanaz a sze-
mély ismét "elsózott" egy másik hamis iltezrest. Elég jó (folY/lj/ás lj 15. oidIJIon)
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HUNYA ALAJOS

ségével A természetben ez részben az elhuJ·
lott állati hullák. növényi anyagok (levél,
gyökérzet) bomlásával ismét pótl6clik Azon
ban az általunk termesztel1 hasznos növényi
kultúrák által elhas2,~ált tápanyagot pótolni
keU. Ezt trágyázás segítségével tudjuk biztosí
tani. A megválasztott jó talajművelés és rend
szeres trágyázás biztosítja a talaj termőere

jének megőrzését. sőt fokozását (gondoljunk
itt a fólia alatti termesztésre, amikor rövid idő

aJatt gyors növekedésI. termésképzést érünk
ei)

Trágyaféle:
A. Természetes trágyák
II Istálló trágya
a) Heves. vagy meleg trágya
b) Hideg trágya 21 Fekál trágya 31

Komposzt
B. Műtrágyák

II Nitrogéntartalmú műtrágyák

21 Foszfor tartalmú műtrágyák

31 Kálium tartalmú műtrágyák

C Mésztartalmú természetes anyagok és
meUéktermékek

Vegyük sorra ezeket: a természetes trá
gyák a legértekesebbek, mert a növény vala
mennyi szükséges tápanyagot tartalmazzák.
Ezen belül az istállótrágya dombói, szilárd és
híg ürülékból nagyon sok mikroszkopikus
élőlényből (gombák, baktériumok) áll. A
heves, vagy meleg trágya, - sertés, juh. ló trá
gyája tarozik ide, - gyo,san bomló és
feJmelegedő trágya. Ezért kötött talajokon,
valamint meleg és fóliaágy készitésére alkal
mas. A kalapos gombák (csiperke stb) ter
mesztésére is ezt használjuk. A hideg trágya
sok vizet tartalmaz, lassan bomlik. A szarvas
marha trágyáia tartOZik ide Meszes, homokos
talajokat trágyáznak vele.

A fekáJtrágya él legértékesebb, mert heves
és gyors haléÍsú Tőzeggel. rúrészporraJ ke
verik szilárdabbá. A komposzt nbvényi (levél).
konyhai hulJadél~ és föld keveréke.

A növényeknek sók nitrogénm, foszforra
és kál ium ra van szükségük. melyet a műtrá

gyák biztosítanak A nitrogén tartalmú műtrá

gyák a növény növekedésére. fejlődésére hat·
nak Főként a húsos gyümölcsü fák fogyasz
tanak sok nitrogént. A foszfor tartalmú műtrá·

gyák a termésképzést fokozzák, továbbá
elősegítik a gyökérképzódést és sietteti a ter
més beérését. A kálium tartalmú műtrágyák

hatása a növények keményítő és cukor
képzésében mutatkozik meg. CuJ\OTíépa, bur
gonya. szőlő, gyümölcsfák számára igen
fontos Segíti a gabonabetegségekkel szem
beni ellenálló képességet És végüJ a mésztar
talmú anyagOK és meliéktermékek a SZikes és
savanyu talajok termőképességét fokozzák,
javíthatjuk mésztartalmú anyagok hozzáadásá
val ilyen a cukorgyártás egyik meUékterméke
s mésLiszap. továbbá az oltott mész, gipsz,
valamint Tessedik Sámuel által felfedezett sar
gaföld. (digózás)

KERTBARÁT KÖR ÜZENI•••
megbarnul, majd elrothad. KüJönösen nDgy a
veszteség, ha szeptemberben tartós esőzés

következik be. Uyen volt az elmúlt év (3 hét)
Még Tokaj vidékén is nagy károkat okozott a
rothadás, mert elmaradt az aszúsodás. Ugya
nis, ha él fertőzés után szárazabb idő

következik, lelassul a gombafonalak
növekedése. A bogyókon vékony repedések
következnek, színük barnás lesz és a ~eleg

idő hatására (a hegy déli oldaJán melegebb.
napfényesebb) megindul az aszúsodás. a víz
fokozatos párolgása (nemes rothadás). Ez per
sze csak egyes borszőlő fajt ákra hasznos,
illetve előnyös. tp furmint) A fentiekből

következik, hogy alacsony fekvésű helyre ne
üJtessünk szőlőt. Tartsuk be a megfelelő távol
ságot, a szőlő közé gyümblcsfát ne ültessÜJ1k
Igyekezzünk magas művelést alkalmazni
annak érdekében, hogy minél l;amarabb
száradjon fel a szólő kultúra és a talaj felszine
(gyommentes legyen), és nem utolsó sorbán
irisuk a darazsakat (vékonyszájú üvegbe
tegyünk cukros, ecetes vizet).

Hiánybetegség
(Sárgaság (klorózis)
Tavasszal a levelek megjelenése után sok

szor tapasztaljuk a szőlönél, de a gyümölcs·
fákon is hogy a levelek bogyók megsárguJ
nak. A levélen az erezet zölden rlarad

Mi okozhatja e betegséget?
1. Kötött, levegőtlen. hideg talaj
2. Tavasszal hűvös, tartósan felhős

időjárás (Gyér klorofil képződés)

3. Tápelemek hiánya. Ilyen például a
nitrogén, foszfor, kálium, vas, cink, réz, bór,
mangán stb.

4.MészkJorózis. A sok mész miatt a vas
megkötődik a t,úlJban és a gyökér nem képes
felvenni

Védekezés
Rendszeres, mély talajművelés Oeve·

gőztetés)

. Vasgálic oldatot öntsünk a tövére. (Egy
veder vízhez egy szeneslapát vasgálicot
tegyünk, oldjuk feL)

Kálium tarialmú műtrágya is segithet a
klorózison.

Nem egyszeru a védekezés, mert tudni kel
lene, hogy milyen tápelem hiánya okozza a
betegséget I Ezt pedig csak labomtóriumi vizs-

gálat alapján tudhatjuk
meg. Rendszeres istál
lótrágyázás esetén ritkán
jelentkezik az a betegség.
A talaj termőerejének

fenntartása
A növény - legyen szán
tóföldi, vagy konyhakerti,
vagy gyümölcsös, - jelen
tős mennyiségü táp
anyagot (vízben feloldott
ásványi anyagokat,
nyomelemeket) vesz fel a
hajszálgyökerei segit-

Az ablak
teszi
a házat~#l

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK
GVÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd, fő út 81/1

81/1 ,Tel/Fax: 66/386-328

A szólő gombakártevői

Lisztharmat

A peronaszpOra gomba fonalai behatol
nak a szőlő szöveteibe , míg a lisztharmát
gomba a levelek, hajtások, bogyák felüJetén él
és élősködik Az emlitett részeken, ameny
nyiben fertőzöttek, lisztszerű, fénytelen
bevonatot látunk Ha megszagoljuk, illata
penész szagra emlékeztet.' Erős fertőzés

esetén. él kártétel révén a levél felpöndörödik,
majd lehuU. A bogyók esetében is csak a
felületen található. Felvágásakor a pe
ronoszpórás bogyó belseje barnás, míg El

lisztharmatos bogyó zöldes színű E gombafaj
ta nedvességet nem igényel. de annál inkább
meleget. 25-35 C. fokos hőmérsékleten sza
r-orodLl< leggyorsabban. Főleg a kötöttebb
talajokon pusztít. Végső kártétele az, hogy
levél, majd él szár elszárad. nem érik be. A
bogyók felrepednek, nagy a vízpárolgás. meg
jelenhet a peronoszpóra a kóros részeken.

Itt szeretném felhivni él figyelmet az
almafák lisztharmatos betegségére. A fiatal új
hajtásokon jelenik meg, rehéres bevonatú, a
levelek fokozatosan pőndörödnek, zsugorod
nak, majd elszáradnak

A védekezés kéntartalmú szerekkel
történik. Vigyázni keU azonban ezekkel a
szerekkel, mert túl napfényes meleg időben

perzselő hatást fejtenek ki Ezéri inkább késő

délután permetezzünk OteUó szőlőt kéntar
talmú szerrel egyáltalán ne permetezzÜJ1k.
mert a kénre igen érzékeny /\ megperme
tezet! levél azonnal elhal, elszárad, majd lehul
I;~.

Szürkerothadás
A zöld. de főleg az érőben lévő bogyókat

támadja meg ez a gombafajta. Jégverés után.
darázscsípés helyén a szőlőmoly által megseb
zett részen, nedves esős. párás időben szürkes
bevonat kepződik. A fertőzött bogyó húsa
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Tekimel/el a kö:eli önkonnány:ati válas:tá
sokra megkérrk!::.tiik a legilletékesebbeket, a
Képviselő-testiilet lagjait, hogy olvasóink leljes
köríí képer alkothassanak a: elmúlt önkor
mány:ali munkáról. Három kérdést lel/iink fel
Jllinden képviselőnek:

J. Hogyan értékeli Ön aI önkormánymr
munkájár::>

2. Ebben sajár (bi:::ortsági) munkájá!?
3. /Viir lenne másképp, ha ismér megválas:

lanák?
A kérdésekre adort válasIokar ress::iik kÖIIé,

megjegyzés nélkiil, olvasóinkra bízva azok
érrékelését.

BALÁZS IMRE
I. Az önkormányzat munkáját az elmúlt 4

évben összességéb<::n jónak értékelem. Ezt azzal
L1.masztom alá. hogy ilyen állami pénzelosztás és
ilyen területi elhelyezkedés, mint városunké - gon
dolok itt a munkanélküliségre. az ipar gyér megje
lenésére, az útjaink elhanyagoltságára, elhe
Iyezkedésére. amelyek nem teljesen esnek bele az
ország vérkeringésébe, iIletve a nemzetközi forga
lomba.

Ilyen körülmények közön önkormányzatunk
megállja a helyét és müködési zavarai nincsenek,
s,Ojt sikern<::k könyvelhető el, hogy az
<::Ikövetkez<::ndő években városunkban lesz jó
ivóvíz. vál'Osun/,; külalakja évről-évre szebb, s ez
által nagyobb az idegenforgalom is, mely ajövőjét

is jelentheti városun knak.
Nagyra értékelem, hogy testületünkben nincs

politi/,;ai vita, egy gazdasági vagy intézményi,
SpOl1, k,Jilllrális döntésben a hely sajátosság, a
lakosság véleménye, a hivatal szakvéleménye, a
képviselők véleménye döntő.

2. Saját munkámat az önkormányzatban nehéz
értékelni önmagamnak, de ami mindig fontos volt
számorma, hogy az anyagi javak, szolgáltatasok
igazságosan legyenek elosztva a választó területek
között, gondolok itt zi járdá/';-, utak javitasára,
épitéséI'e, szennyviz. telefon. villany stb. Persze
ezek a belllházasok nagyon fuggnek a lakosság
hozzáállásán. Előzőleg a kulturális bizottságb'In
t~vékenykedtem, most a pénzügyi bizottságnak
vagyok a tagja. amely munka nagy odatigyelést,
n~<::gfonto\tságot követd Er<::dményn<::k könyveI
hetem el, hogy bizottságunk odafigyelése. döntései
megfelelő pénzügyi helyzetet alakitott ki váro
sunkban, amely az önkormányzat kiegyensú
lyozott pénzügyi helyzetét biztosítja. Választó
kerületem lakói ügyes-bajos dolgait igyekeztem
orvosoini utak, járdák, világítás, fakivágas, állat
tartás, telek problémák stb.

3. Először is indulnom kell a választáson. hisz
akik rám szavazLtk az elmúlt vábsztáson, nem
hagyhatom őket csel'be, gondolhatná valaki, hogy
meghátrálok a nagyobb kladatok elől - mert az
ksz bőven. Munkámban új foltot jelentene a
lakosság még közelebbi kapcsolata, hisz nem csak
az utak, járdák a problémásak, olykor-olykor elő

fordul intézményeknü vállalkozásoknál, csala
doknál, tiatal házasoknál, egyedül élő időseknél is

olyan probléma, hogy nem tudok vele megbírómi,
pl. gondolok. itt az <lelók felvilágosítására.
munkanélküliség megszüntetésének a segítségére,
l<lkás, anyagi gondok, egészségügyi ellátás és
egyéb szociális problémákra. Szeretnék ezeken a
gondokon segítségére lenni a lakosságnak.

BÁTORI GYULA
I. Nyolcadik éve vagyok az önkormányzat

képviSelője. A testület mun.káját pozitivnak
értékelem. Az <ldol1 lehetőségeket igyekezett
kihasználni a lakossag érdekében. A testületen
belül lényeges pártharc nem volt.

2. A mezőgazdasági és pénzügyi bizottság tag
jaként tevékenykedtem. A bizottság igyekezett a
két városrész érdekeit t1g)'elembe venni. Mint a
földrendező bizottság elnöke kárpótlási ügyekben
a kárvallottak érdekeit tartorram szem előtt, A
bizottságban a maőgazdasági réteg problémáját
pártfogoltam.

3. Megválasztásom esetén, mint
agráréItelmiségi. következetesen a mezőgazdaság

gal összefüggő kérdéseket kisérem figyelemmel és
segítem.

Javaslatom: A mezőgazdasági és pénzügyi
bizarrság kenéválasztását javaslom.

CZlBULKA GYÖRGY
Válasz nem érkezett.

DÁVID ISTVÁN
Válasz nem érkezett

GARAI JÁNOS
Válasz nem érkezett

HANGYA LAJOSNÉ
l. - 2. Nyolcadik éve vagyok önkormányzati

képviselő a 4. számú választó-körzetben és
bizottsági elnök. Jelenleg a Humánpolitikai
bizotlságot vezetem.

Az önkormányzat munkáját fejlődőnek és
eredményesnek tartom. Az önkormányzatiságot, a
demoháciá~ az érdekek képviseleté~ a kultúrált
vitakészséget mindannyiunknak meg kell tanulni,
és folyamatosan fejleszteni szükséges. Az önkor
mányzat munkáját eredményesnek ítélem, mert a
város a nehézségek ellenére fej lődik és pénzügyi
leg stabil, Egyre látom az önkormányzati
elképzelések megvalósulása révén ajó választ arra
a kádésre, amit 4 évvel ez előn a választásokon
szórólapon feltenem magamnak:" Milyen
Gyomaendrődöt szeretnék? "Azt szeretném, hogy
Gyomaendrőd rangos és szép kisváros legyen, ahoI
jól érzi magát az itt lakó, és kellemes napokat tölt
het el az idegen" - írtam. Sok még a tennivaló ezért
a célért, de hiszem, hogy jó úton járunk. Ebben ter
mészetesen benne van az önkormányzati
képviselők, a polgármester. a hivatal munkája. - és
így az enyém is - . de benne van a jó érzésű. cse
lekvő lakosoké, akik nélkül nem megy, mert jó
elképzelések is csak közakarattal valósíthatók
meg. Pozitíveredménynek tartom az egészségügyi
ellátás színvonalának javítasát. A Szülőotthon

megszüntetéséből, a kedvezőtlenből, sikerült ked-

v<::ző helyzetet produkainunk. Jó kompromisz
szumokkal és sikeres pályázatokkal jól müködő

háziorvosi szolgálatot és színvonalas szakorvosi
ellátást bizlOsitol1unk a varos lakóinak. A Gondo
zasi Központot komoly b<::ruházással az idén a
gyomai részen komplené. onhonosabbá és gaz
daságosabbá tudjuk tenni, úgy hogy a rászoruló
kispénzü és tehetősebb idős embereknek is meg
nyugtató ellátást fog nyújtani. A közel jövőben az
endrődi részen is így kívánjuk m<::goldani. Az
infrastruktúra fejlesztése terén is nagy
előreJépéseket tettünk: Telefonhálózat bŐvités<::.

ivóvíz beruházás elindítása. szennyviz-pl'Ogram.
útépítések, belvízelvezető árkok rendbetétele 
(közmunkával). A 8 év alatt épüi két benzinkút. A
gyomai részen a kOI'szerüsített piac mellett egész
bevasárlóközpont épül ki. A fürdő vizforgatókkal
európai szin tű vé vált. Az önkomlányzati
intézmények működnek és fej lődnek a
takarékossági intézkedések ellenére.

3. Az önkormányzati valasztásokon saját
lakókörzetemben ismét megpróbálok indulni és
megmérenerni. Megvál asztásom <::setén az
elkezdett programok megvalósitásán dolgoznék:
idősek korszerlibb ellátása, tiatalok lakásépitési 
vásárIasi programjának fejlesztése. a szociális
ellátás humánosabbá tétele. oktatasunk, kulturális
életünk fej lesztése. idegenforgalom bÖvítés<::.
városszépités, egészségligyi ellátás színvonalának
további javítasa... Nagyobb szerepet szánnék a
munkallely teremtésnek. Közérzetjavitó program
keretében tudatosan többet kell<::ne foglalkoznunk
az ifJúsággal és a helyi értelmiséggel. A pozitív
jövőkép kialakitásához és f<::jlődésünkhöz

nélkülözhetetlen az emberi erőforras szélesebb
bevonása a munkába. Lakókörzetembcn továbbra
is a városszéli hátrány leküzdéséért szeretnék
munkálkodni. Egyéniségemre jellemző az
ösztönző dégedetlenség. a pozitiv lelki beállí
tottság, a megbízhatóság. a tenniakarás az
emberekért. Ezt szeretném felajánlani újbóli
megválasztásom esetén gyomaendrődi polgártár
saimért és a városért.

HANYECZ MARGIT
l. Az önkormányzati munka nagy vonalakban.

formailag megfelel az előírasoknak. tartalmilag
kevésbé. Közel négy éve egyszer sem volt pl. pol
gármester - képviselők közötti megbeszélés. Szer
intem sok jó, megvalósitható terv, ötlet veszett el.
Fontos dolgokban sem szóbeli, sem irasos jdzé
seim nem találtak hasznos táptalajra. Pénzügyi.
gazdasági, városrendezési szempontból sok. min
den közös megvitatast kivánt volna. Számomra
döbbenetes a város vagyongazdálkodása. Vannak.
pl. kétes földtulajdonok, ingyen földhasználók (öt
éve), erdők, fák nyolc éves irtása (sehol újra
telepítés, de még a rönkök kiszedése sem),
épületek. különböző érté/,;ek potom áron való
eladása, elajcindékozása stb. 1990-ben nem volt
vagyon-kitár. ma sem élethü. Mindezek hatalmas
veszteségek és manipulációkra adtak (adnak?)
lehet_őséget. A város részéről való többszöri
ellenőrzési javaslatomat földügyekben (főleg

MSZP-s Képviselőtárs:Iim a Polgármester úrral
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egyetemben) mindig elutasították. Sokévi
küzdelem unin - hála Istennek - leszjó ivóvíz, de e
mellett Endrőd egy átlag-falusi kepét ái el, nem
városit.

2. A Hum<inpolitikai BizotTság munk<ija nehéz
és hálátlan. A különböző juttarásokat, segélyeket
törvények, rendeletek szabályozzák. Az
egészségügyi. ill, oktatási. művelődési

intézmények müködtetése sok gonddal.íáJ~ mindez
sohasem volt nyereséges terület. Különböző dön
tések azonban ésszerüek voltak. ám a pénzhiánytJs
t:1et nem mindig adta a legjobb ötleteket a dön
tl;seli,nél. Az endrődi orvosi rendelők és annak
kGmyezete. felszereltsége több törődést kíván. Az
orvosokat kivétel nélkül meg kell becsülni és meg
tartani városunkban, fóleg hajó szakemberek, fia
talok és szettik őket a betegek.

3. EgYlnagam semmi többet, jobbat nem
tudnék renni. Összefogással, közös
megbeszéksekkel sok minden elérhető, ha ebb<:n
paJ1nerek a képviselőtársak. E nélkül nem megy.
Szükséges a lakosolJ<al valójó kapcsolati fOlma is
Bizalmat kell adni. és próbálni feloldani az
emberek évtizedes, az idősek ötven éves elfásult
ságál. A közélet iránti érdeklődésüket legalább
szük környezetünkben fel kell C:breszt'eni.

KATONA LAJOS
Valasz nem érkezett

KNAPCSEK BÉLA
l. A2. önkormányzat munkájában cl felvetődött

kérdésekre kiegyensulyozott választ ad. Szél·
sőségek nem érvényesülnek. Az adon helyzerböl
lehetséges előrelépésr<: képes. A ciklusban meg
valósult az ivóvízprogram kivitelezésének
elinditása. Előremutatónak taJtom Gyomaendrőd

Város- és Térségi vonzás körzetének fejlesztési
koncepciója dókészitését és feltehetően elfo
gadásár.

2. A körzetemben jelentkező problémák
megoldását szorgalmazom, különösen akkor. ha a
kepviselők többségenek támogalására volt esé
lyem.

3. A kádést úgy tenném fel. hogy mit támo
gamék a következő időszakban: Gyomaendrőd

Város- és Tél'ségének fejlesztési koncepciójáböl
adódó fej Iesztéseket, a szennyvíz-csatorna építés
megvalósítását kiemelten és az útépítéseket.

DR: KOVÁCS BÉLA
l. 2. Önkormányzatiság: Lakossággal

eQ:Yeztetett kitűzött célok (azok sorrendje) és azok
fedezete.

Céljaink itt Gyomaendrődön mindig js voltak,
a megvalósitas son'endje nem volt vitaklólmentes,
ez igy van rendjén. A gond ott volt, a rend
szerváJtás óta mindkét ciklus idején. hogy célok,
igények fedezete nem állt rendelkezésre Azt a
mindenkori kormány döntötte el, hogy mire m<:ny
nyi központi nOImatívát ad. Ehhez a saját erő

elenyésző volt. hiszen a helyi adók töredékét teszik
ki a költségvetésnek, mig a segélyek évi 100 mil
liós nagyságrendben mozognak. A páJyázatokkal
befolyó összegek javitanak valamit az összképen,
de valójában az önkotmányzatiság a szűkülő

pénzügyi lel1et0ségek között nagyon keskeny
mozgástérben abban merül ki, hogy sokszor cl

VÁROSUttl<
lakossá2. szempontjából nézve a testület rossz,
rosszabb, vagy még rosszabb döntéshozatalra
kényszerült. Ebben az esetben viszom 11 "rossz
döntés" még mindig a lehető legjobb volt. Jó len
volna ha a lakosság ezzel folyamatosan tisztában
lehetett volna. a polgármester váltasig a "sajtó"
ezeket a döntéseket állandóan, mint a képviselő

testület jó esetben alkaJmatlansagát bizonyítandó
tényként tálalra. amihez az ol·szagos közhangulat.
az életszínvonal romlása remek niptalajt nyújtorr.
Ezek a körülmények. sok képviselőnek szereztek
keserü pereeket. Az első ciklusra t<llim az volt a
jelkmző, hogy a városban minden "meglévőt"

megpróbalt fenntarlani a testület, ezéJt sok pénze
elment, de a látványos dolgok elmaradtak. Az
utóbbi ciklusban mivel (ótékét tekintve) a leosz
tOlI p~nz kevesebb, kénytelen~k voltunk a
!Jemelten fontos (annak vélt) feladatokra koncent
rálni. Így aztán intézmények szűntek meg,
egyesültek, ha úgy tetszik a kegyetlen racionaliz
mus volt az "önkonnányzatiság". Nyilvánvaló,
hogy érdekek sérültek, és a "Bokl'Os csomag" ide
jén cl "végén csattan az ostor" örök törvénysze
rüségéből fakadóan nem volt népszerü
képviselőnek lenni.

3. Én befejezem ősszel ezt a megtisztelő

fel<ldatot Tiszta lelkiismerettel. meJ1 nem maga
mérr Iobbízlam. hiszen amikor mondjuk a
legkisebb csoport. amiért kiálltam, érdekében
próbáltam győzködni, az is 350-400 tös volt (a
gimnázium), aiJová nem az en. hanem az Önök
gyerekei járnak. Végül, ha lehet a tisztelt
választópolgál·oknak tanácsot adni: Olyan
képviselőket válasszanak, akik szakértői egy-egy
területnek, ami a város müködésével kapcsolatos.
Ne a demagóg szöveg, vagy bilnnely párt Pestről

irányíron agymozgása szabja meg a döntesükel.
fontos, hogy akit választanilk. ne csak ismerje a
dolgok müködését, de igaza melletT rudjon (mer
jen) kiállni is

KOVÁCS KÁLMÁN
Válasz nem érkez<:n

R.NAGY JÁNOS
I. A város önkol'mányzati munkáia nem

fLiggetlenílhelö (lZ országos politik<itól, hisz
elmaradott térség lévén, nem rendelkezünk jelen
tős erőforrásokkal. Az idöszak első felét ajelentős

hitelállomány. az állami tamogatás reálértékével
való csökkenés jellemezte. A pénzügyi szabályo
zas mintegy rakényszeritette az önkOJmányzatot a
takarékosabb gazdálkodásra. Erre az időszakra

esett az állami el látó rendszerek átalakítása, miáltal
a testület időtálló koncepciókat nem rudott iétl'e
hozni. Állandó napirenden volt az intézményrend
szer működésének vizsgalala, melynek ered
ményeként napjainkra a szerkezeti átalakítás befe
jeződön. Az önkormányzat munkáját sikeresnek
tekintem. mert lobbi- és pártérdekek nélkül rudott
a város javára dönteni.

2. Jelenleg a pénzügyi-bizorrság
munkájában veszek részt amely pénzügyi kihatá
sai miatt szinte valamennyi testületi anyagot tár
gyai. Napjainkra a pénzügyi egyensúly helyreállt.
E2. egyrészt a kincstári rendszer bevezetésének,
me ly - a város érdekeinek előtérbe helyezésével 
rangsorolja a pénzfelhasználást, másrészt a priva- .
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tizaciós bevételeknek (gál. áramszolgáltató
intézmények) köszönhető.

3. A valJalkozások érdekében ipari park
létrehozása. Helyi hirközIes megteremtése. men
direkt úron a lakossági kapcsolattartás nem meg)'.
Nagyobb propaganda kifejtc:se az idegenforgalom
érdekében.

NAGY PÁL
Válasz nem érkezen

SZENDREI ÉVA
Válasz nem érkezett

TÓTKASÁNDOR
Válasz nem érkezett

DR VALACH BÉLA
I. Én már a második cikJusban vagyok

területen megválasztott, párton kívüli önkor
mányzati képviselő. igy elég sokat lállam és
tapasztaltam az <:Itelt közel nyolc ~v alan. Úgy
érzem, a második ciklusra sokar tejlődött az önkor
mányzal munldja. Mára már ldjesen megszCl11l a
restületi üléseken a Gyoma - Endrőd közötti.
kezdetben mestel'stgesen élezen "ellenl~t" Az
üléseken tényleges. a város és a lakossag érdekeit
szolgáJó munka folyik. nem paJttalan és értel·
metlen viták.

2. Én ",bben <l ciklusban is (1994-ben) a
Városfe.jleszlő, Fenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke lellem. Az időközi polgiumester
választáson megválasztott uj polgarmestertöl. Dr
Dávid Ilnrétö[ is bizalmat kapva most a Városfen·
(HanÓ és Környezetvédelmi Bizorrság elnöke
vagyok. Bizottságunk rendszeresen ülésezik. vegzi
munkáját. Sok, il várost es lakosságát közverlenlil
érintő döntés előkészítése ment at kezünk közön
Úgy gondolom, hogy mindig legjobb tudásom és
lelkiismeretünk szerint já J11.l nk el.

Sajnos cl Képviselő-testületben most is keves a
többlennunkát vallalók száma. igy ránk. (lehetünk
on vagy hatan - heJen) lényegesen több fdadal
hárul. Remélem. a következő testületben több lesz
il vúros iránt elkötelezen emberi

3 Nagy gondOl jelent számomra asajál
választási körzetem lakosainak képviselete. A
"Gyomavég" lakosainak többsége idős, sokszor
egyedülálló nyugdíjas. alacsony jöved~lemmel.

vagy munkanélküli. A mai szabályozas "ered
ményeként" ezek az emberek ördögi körbe kerül
tek: rosszak az életkörülményeik.. megélhetési
gondjaik vannak. Ugyanakkor ők is joggal
szeretnének em beri bb és kényel mesebb
környezetet érezni maguk körül. Szeretnék élvezni
a XX. század végét, nem század eleji szinten J Nos
ítt a gondi A mai világban az állam gondoskodó
keze csak azok felé nyúlik akik a fej leSZlésekhez a
jelentős fejlesztési hozz~járulásr (önerőt) le tudják
tenni JAhol nincs út és csatornahálózat, (és a csalá
dok nem képesek letenni a portánkénr számíton
"önerőr") ott nem is lesz. ott marad a sziwldelő J

Újraválasztásom esetén eZI a problémáI is
szeretném közmegelégedésre megoldanil

VÁRFIANDRÁS
Válasz nem érkezett
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eltávozott tülünk. Temetésére Gyomán június
26-án került sor. Gyászolják: férje, 2 gyermeke,
4 unokája.
SÉLLEl ISTVÁN, a V[zmű soron a 15-ben élt,
amikor tragikus hirtelenséggel 58 éves
korában, július l3-án befejezte pályafutását az
élők sorában. Temetése Gyomán július hóbun
vo It. Gyászolják feleségé:, 2gyermeke, 3 unoká
ja, testvérei es csal<i.c\jai, barátai és ismerősei.

Özv. SZABO DÁNIELNÉ PUTNOKI ESZTER,
6:3 évesen július 3-án rövid szenvedés Utáni
fejezte be földi életét, '!'emetése július lO-én
volt. Az elhunyt a Léva] u. 7. sz. alalt !akotLI
Gyászolják: rokonai és ismerősei. .
SZATIII1Áf'J JÓZSEF. az Ady E u. 2Ia-b'll1 élt.
amikor tragikus hirtelenséggel 56 éves
korában, június 28-án érte a halál. Gyászolják:
felesége 2 gyermeke és családja. Barátai és
ismerősei.

SZENDREI JÁNOSNÉ KURlLLA JUSztINA,
87 éves koriiban, hosszas szenvedés után,
június 29-én hagyta el föld.i életét. Temetése
Gyomán július 2-án volt. Az elhunyt a fő út 173
179-ben lakott Gyászolják: gyermekei, unokái
és dédunokái.
SZENTESI NE SZATMÁRI ÉVA. volt gyomai
lakos, M<:-zőberényben a Vésztői u.lJ-ben
laJ<Olt, hoss/As betegség után 41 éves korában
él"te a hJl<i.1 június 19-én. Temették hamvasztása
utár.. GyásZGlj:í.k: gyermeke, édesapja, testvérei
és csaliidiiJ,.
SZMOU.J.'\!':OSNÉ rARKAS MAGDOLNA, a
Selyem út 59·ben élt, amikor j;ínius 21-én
súlyos betegs0g után csendben eltávo:,:otLI
Temetésére június 24-én került sor EnrlrÖdön.
Gyászolják: Ierje, gyé:rmeke és 2 unokája, bará
l:J.i és ismerősei.

TÍMÁR EDE, a Fő út :J8-ban lakott. HaSSzlJ
szcrw<>cIés után 91 éves korában <ldta vissza
lclh:'t Teremtőjének június 27-é1l Temetése
július hóban volt. Gyászolják veje és gyer
mekei, testvérei és csaludJai
TÓTH fERENCNÉ SIMON ESZTER, aki
Gyomán aSalJai u. 10 számban lalwtt, 84 éves
korában érte a halai július ll-érl. Gyr)fnán,
július 17-én helyezték örök nyugalomra. Gyás
zolják: fia, leán)'a, 3 unokája. veje és ismel·ősl"i.

L'HRIN PÁLN~: UHRlN ESZTER. aki a I
Mullk:icsi ;,: l.-ben lakott hosszú belegség,
rövid szenn'ctés után n éves koraban, ,!unius
17-én til'/ozott az élők sorából. Temetése ham-I
vasztás uwricilZ· endréíoli Sí'~'1rvasvtCi té:metőbl'n

volt. Gyászolják: .~ gyermeke <'~ c:::a.hidja, ::ll
unokája, 2 dédunokája. . I
EÉKES~ÉG H'\U~ PORf\IKON, ~'o<?<\D-1
JA BE OKLT l\Z UR AZ O ORSZ:\GABA.

AZ ÖRÖK VllÁGOSSÁG RAGYOGJON I
FELETIUK! .

ismerősei.

FORRAl LAJOS, az Álmos u.16. s. alatti lakos 73
éves korában rövid betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének július 18-án. Temetésére
júliusban k<>riil sor. Gyás%Olják 3 gyermeke és
családja, 2 unokája és barál:J.i.
rÜLÖp JÁ.NOSNÉ HORJ\lOK VJKTÓR.lA, aki a
Selyem lIt 123-ban lakott, 91 éves korában
hosszú szenvedés ut,in július 2·án távozott az
élők sorából. Temetése július 6-án Endrődön

volt Gy<iszolj;jk 3 gyermeke, 7 unokája és 7
dédunokája.
FÜZ[ SAROLTA, aki Gyomán a vízrnűsor 8-ban
lakolt, :>-én, 60 éves korábun érte a halál.
Temetése július 25-éu volt Gyomán Gyászolják:
testvérei és csaJádjai, barátai és ismerősei.

GELLAl AMBRUS, hosszas szenvedés után 92
éves korábun, hosszas szenvedés után június 12
én távozott az élők sorából, aki Gyomán a Móra
r. u.l7-ben lakott. Temetésére június 18-án
került sor. Gyászolják: 5 gyermeke, 4 unokája, 7
dédunokája, rokonal és barátai.
GOMBOS SÁNDOR-t 61 éves korában,
tragikus hirtelenseggel, június lS-én érte a
halál. Temetesére júniusb<ln került sor Püspök
ladányban. Gy<iszoIják: felesége, 4 gyermeke, 9
unokája.
HORNOK KÁlWL\'NÉ FARKAS MARGIT, aki
a G:Jrkjj u. 5-!:Jen lakott, 76 É'vesen távozott az
élők sorál;ól hosszas bdegseg után július ll-én
temd~:;e júlilis ~5-én Endrődön volt. Gyás
zolják: 2 gyermeke, 4 unokája, testvérei és bará·
t:li
KOVÁCS LÁSZLÓ, Szabó Dezső utca 13. szám
alatti lakós 78 éves korában július 18-án hosszas
betegség után halt meg. Temetése Gyomán
július 27-én volt. Gyászolják: felesége, 2 gyer
meke, 3 unokáj:.!, barátai és ismerősei.

KOVÁCS ]ÁNOSNE JuHÁsz MÁRIA, 91 éves
korában adta viSsza lelkét az Úristennek hosszú
szenvedés vég~ztével, június lS-én. Temetése
Gyomán június 25-én VOlL Gyászolják: 3 gyer
m<:>ke.3 unokája, 5 dédunokája.'
NAGY ISTVÁN, aki éi Zrínyi Miklós u. l/3-ban
élt, hosszú szenvedts után 46 éves korában
táVOlOtt t6!ünkjulius 13-án. Temetése Gyomán
július 17-én volt Gyászolják relesége, 2 gyer
m~ke, 2 unokája te:~tváei és e<;aládjai.
NAGY LAJOSNE GIRlCZ ZSUZSANNA
szigetvári 'lal,os ('.'olt gyon1ai) 71 éves korában
hoss7.ÚszenvcMg után meghalt Temetésére
június ~2·?n került 5:Jr. Gyászolják: gyermeke
és családj<1, 2 uno;';:ija, barMa! és ismerősei.

NAGY SÁNDORN2 WIlGERT ZSUZSANNA
a Pásztor Jánös u.e-ben élt 61 éves koráig,
amikor is tragtl'li'> l'Jirtelc:nséggel, június 22-én

•• ., / // 00
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úL Fl. sz. ahtii lal:cs \'olt. 83 éves i;(xában rÖ·.. icl
'Jcl(Cgségutt<n elhunyt jdius ~eán. Tcmeréserc

I .iúlius 22-én került sor fr.drődÖr.. Gyászolják:
I <'iha!L k,~t;éreinek családja. barátai és ismerő-

Özv CZlKKELY ELEKNÉ Oí...r\H MÁr~IA, aki a
Fő út 18. sz. al<llt l<lko~t június l3-an hossZ'J
~zenveclés után lll;nrt cl. ten~(~!ésc június 19-€n
Endrőclön volt Gyászolják 5 gyermeke, 10
unokája és ·1 dédufloldjJ.
DÉKÁJ"iY MIHÁLY, a Balassi u.22·b(~n lakott
hosszú szenvedés utin 39 életévében június 27
én h:.myt cl, temetése Gyomán július l-én volt
Gyászoljálc 8 gyenl1(':ke, 13 unokája, 5
dédu:\OI;ájJ . '

I DJSEK ANDRÁSNÉ, r.!ü'~'í;Jth u. 11 sz. alatt
bkott Limikor 76 ;;v(:;s kon.ib2P., hosszas
szenvedés ~tán, ért':: a halál .iún;u~26-áI1.

Tcmetés("j"e, Gyomúr.. jÚlili;: }-f.!1I került sor.

I
Gy~~s%olj~k.: f~rJ~:} ,.~é:~:;le!,(_i.:_,;;l u~okája, l
dc,un0k:ljd, bdld,~J c'i ,::'I,lelu~e..

1\ ~"-f\.l'{AG() ~TRE~C, :l!Ju :r~gvvC'n;(;!~ u. 5/1
II 3í'-6m J.!aLt bkott, i:.rQgll;.ll~; hint:lcns;!-g~el 53
; ,:'/es l;Ot'ál.J2:: m~,;;h<.:lt JÚll::.tS. 23án.
I Temetés(~re júniusban kerGt sor. Gyás;~olják:
I felesége, :? gyermeke, ~ unokája, b:lfátai és
~-
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GYOl\1Al REFORi\1ÁTUS TEl\ffiTő~K ÉS 1EMETlffiZÉSI SZOKÁSOK - r. Rész

A közösség az elmúlt századokban is igyekezett a - temetőt hosszú, 18 öl széles, soronk.ívÜlí temető a Berényi úl és a szöl
a holtak faluját - valamilyen módon az élők falujából lők között ..." (ma: Bajcsi~ZsiJins'lky - Gyóni Géza - Lehehitca'
elkülöruteni·. A temploriíkörüli temetóKet is fali al kerítették közötti terület) Ez a temető a" inára már beépítell Ma[a~keni
körül. E falak védelmi .célokal is szolgállak. Gyoma középkbriszőlóK elejin volt s később a temetőből is szőlőskert len
templomának helye, s így .az ezt körülvevő. temető lerüJete, "Temetős ken" néven, de mindez már a "régl11últé". Marad
ism.Úe~leJl: TáláA a..v.ai6ságot is megközelítő feltételezései l1ket,. vá~yaira találtak mikor a Bajcsy:Zsili0szky ut~l szélesftenék a

. hitelesítő' régésZe.ti. felt.árá~o.k.. hiányában, nem tudjuk VorÖsmarthy út tájékán, sZépenlálsl-otlak az últükörben a sír-'

. megerősíteni. Yalqszínúleg· köze: vari a templömköfüli foltok.
:temetőhöz ·sGyomaújfatelepülés utáni első teinetőjéhez, iö'bb 1968-ig, a köztemető megnyitásáig időrendi sorrendben a
t~metőre utaló megfigYelésnek, melyek a következők: aHős6k következő temetőket használták a gyomai reformátusok: Öreg
útja - Fő út sarkán álló Debreczini-féle háznál a Hősök útjatemeiő, Kisréti temető, Endrődi úti vagy Lógerkerri temető.

"kövezése" alkalmával sok földet le kellett szedni s ekkor Időrendi sorrenden a megnyilásuk idejét értettem, mert nLind
embercsontok kerültek elő. A volt főszolgabírói hivatal hármat használták egyidejűleg is az egyes relepülésrészen
építésekor (most Bethlen Gábor középiskola területe, tulaj- lakók. Az Öreg temetőt l 840-41-ben nyito[ták meg (ma: Nagy
dona), s jelen korban is az iskola építkezésének alkalmával Sándor J. - Kató J. - - Kossuth út, mert a kenyérgyár és más
csontvázakat hánytak ki. Szintén embercsontok kerültek elő a ipari üzemek "alatt" is sírok vannak r). A Kisréti és Endrődi úti
Wodianer kastély (mozi, OTP, stb.), eszpresszó, volt orvosi ren- temetőket 1886. nyarán "fogták fel" .. (Kisréti > Mikszáth K. 
delő (Christian-féle ház) területéról is. Ezt a Mátyás király - Fő Bajcsy-Zsilinszky - Gárdonyi út, Endrődi úti; Fő út - Ipartelepi
út- Áchim utca által határolt területet levéltári forrás az 1700-as - Selyem út által határolt területek). Mindhárom lezárt temető,

évekből "Körözsháti temető"-nek jelöli. Az 1816. évi térképen a lehető legelhanyagoltabb állapotban. Legfájdalmasabb a
már új telkeket oszto[[ak (ki) e nyilvánvalóan régi temető művészeti, néprajzi értékekkel teli Öreg temető puszrulása
helyén. (Papp Zsigmond családi sírboltja s több más múvészi értékű

1774-1794 között Mária Terézia királynő és fia ll. József a munkája, Kálmán Farkas ref. Ip. egyházzene-történész sírja
"kalapos király" több rendeletet is kiadott szigorú szankciókat stb.) 48-as honvédsírok ledönLve... ). A régi temetÓKet árkokkal,
kilátásba helyezve a temetők lakott területen kívülre helyezése kerítéssel, sövénnyel vették körül. Temetőcsőszöket tartott az
céljából. Ezt megelőzően is szorgalmazták a templom körüli egyház, tűrhető fizetéssel, s a temetőben építet[ csőszházban

temetők megszüntetését több-kevesebb sikerrel. (Erdélyben, laktak. A még temetetlen részen "gazdálkodtak" vagYIs
Felvidéken napainkig is vannak használatban lévő templom évenként mezőgazdasági művelés alá vették, vagy a rajta ter
k,irüli temetŐK). Gyoma első ilyen "kihelyezw" temetője volt mett füvet szenának hasznosították. A temetők újratemetésére
(levéltári dokumentummal igazolhatóan) az 1763-ban megnyi- tett kísérletek merev elutasításra találtak s még "szerencse",
tott, l816-ban már "régi temető"-nek jelölt temető. mely "94-ől hogy az új, vagy köztemető nem került ki a keselyősi hasításra
.----.--'--- --- --1"-.-...._- -_.. ~ ..~~::~ - - I A hajdani "fűtúl való fáknak" (fejfák és nem kopjClfák! ez a

/ --,.-.\ . ~:":./'7,,' típus nem kopjafa I) "lábtúl való fáknak" csak itt-on maradt hír-
I I I ;--.,t./ -r I l mondája. A sokféle szép változat közül rajzban is meJlékelek,

,: ! homlokukon díszelgő fejfavirágokkal együtt. S még mondja
.1 I valaki, hogya gyomaiak.nak nem volt népmüvészetük!

/ /:- .,-;-:~/ Cs. Szabó Isrván

j "i

j
..

\ \ ~ l • I ; :

I ! i;" !j j r I
:_-__.---J_.. __ J ._..~ ..~" __ ~ ;' -------'
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Nagy asztal a tarka rét

Bólogat a kis bibe:
Lásd, az jó lesz méhike!
Így nevelek magot, sokal,
Magból kicsi virágokal,
S jövőre, ha erre jársz,
Mindegyikre rátalálsz.

Nagy asz Ial a larka rét,
Aranytál amargarél,
Tele finom esemegével:
Virágporral, édes mézzel
Kis méhecske arra szá/!,
Aranytálra rátalál.

Vígan zöngi: - Zöngő-zom,
Az ebédet köszönöm.
S hálábó! a szívességért,
A sokfinom édességéri,
Így zözög a méhike 
Beporozlak kis bibe.

A mesét és a verseket írta: IVANYI MARJA

Jóska Makkosországban VI. rész

sóváita a fejé!.
.J. - Látom már, hogy igazat
~ szóltál. Nem kell neked a

========~=============== felekirályság, pedig gólyáslól,
őzikéslől a tiéd lehetne.
- Még meggondolhatom 

ütöne fel a fejét nagyhírtelen Jóska.
- Már hogy gondolhatnád" Hiszen

elcserélted az ebédjüket is, aZl sem
tudod, kinek mi a jussa'

- Még megtanulhatom'
- Nem is boszorkányság az, én is úgy

tanu1tam okos könyvekből - De ha jól
[Udom még olvasni sem ludsz!

- De megtanulhatoki - makacskodoll
morcosan a gyerek, men igen-igen
szerette volna, ha övé lesz az őzike, meg
a gólya. Jól érezte magát a faiskolában is.
Ha nagymama és nagyapa is itt lehetne el
nem kívánkozna innen soha, soha többé.

- Okosan szóltál! - mondta Király
bácsi - szerencséd, hogy jó kedvemben
vagyok. S ha még azt is megígéred, hogy
esztendőre, vagy kettőre barátságol kötsz.
az egyszereggyel is, il[ a kezem, nem
disznóláb. Parolát csaphatunk. Ki-ki állja
aztán a szavát is, meg az egyezséget is!

Másodszor köszöntöue
már a reggel JóskM a Töl
gyeserdei Makkosországban.
Már magasan járt a nap,
mikor Király bácsi rányi[Otta
az ajlót:

- No, csak lusta egy kisinasom van
nekem, - mondta méltatlankodva - pedig,
ha jobban igyekezne, neki adnám a fele
királyságomat.

Föl is nézell erre Jóska menten, és
nagy igyekezeteel hessegeue a tarka
álompillét. Men egyre csak vissza akart
ereszkedni lecsukódó piUáira.

- Hiszen, már bukfencmagot is vetet
tem, tollasbálba is voltam, - mosolyogta
álmosan.

- Hát a hímes hámba fogtad-e már a
szöcskét'l Hál a harmatkását elpergeued
e már" Az is a le dOlgod!

- Nem láttam én olyanti - szabadko
ZOlt a kis álomszuszék félig szundikálva.

- Akkor éppen ill az ideje, hogy
meglásd' Men ma odamegyünk, ahol
még nem jártál. A faiskolába.

Nosza, elröppen[ most hessegetés
nélkül is az álmok pilléje.

- pók is lehet arra, - kérette magát
mOl'cosan - még meg talál csípni I

- Írmagot teszünk a csípés helyére, 
hangzott a ígéret.

- De vakond is túrhal, s még elbotlom
bennel - pislogott fölfelé könyörögve
Jóska - Nem is kell nékem már a fele
királysági

- No ha nem, hál nem. - pödört egyet
a bajuszán a bácsi - Pedig olyan szépet
nem mesélt még neked senki, amil Oll

láthamáll Szelíd kis 6zike vlgyázza a
rendel, és cérnalábú gólya a pedellus
bácsi.

- Őzike" - élénkül fel Jóska - meg is
si mogathatom"

- Akár a gólyát is I

Nem is kérelle magál tovább a kisi-

ftJ BJ 5500 Gyomaendröd,
THERM i. X Ipartelep úl3.
i.lld,,,,., S>:ÖVEl'UET -- 'aTIF: 66/386-614, 386-226

Tevékenységeinket piacképes áron kináljuk
C?Magas és mélyépílési mllnkók geneni.l kivitelezése - tervezése
@>Transzportbeton és betonacél értékesítés, elóregyártás, szerelés
<7J> Egyedi asztalos ~s lakatos lermckek gyártása (nyilászárók, {nterspan

bútorok)
~ Epitőipari anyagkereskedés (fenyá fürészáru, [nlerspan bÚlorlap

szigetelólemezek, kal1onplasztlema... )
<ir Épitöipal'i gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu,

keretes állv,;ny, útpanel ... )
c21' Burkolólap értéskesités (minta után)

nas, meglátszott az öröm szeme csil
logásán.

Amikor odaének nagyra nyílt a kerek
bogárszemek' Annyi volt a kívá(1csiság
bennük, hogy más nem is látszot!. Rend
ben sorakozó sudár fákat IátOl[. Meg se
moccantak, csak néhány kis le-vélkc
rezdült az ágaikon, ha lebbent a szellő.

- Tudják a regulát I - mondLa büszkén
Király bácsi - egy sem áll görbén, egy
sem lóg ki a sorbó]' Derék kis csemeték.

- De hol a táskájuk? - kérdeZle volna
Jóska, de benne rekedt a szó, mert
megrángana valaki az ingecskéje aljáL
Nem volt az senki más, mint a pettyes
hálú őzike. Király bácsi, lám igazat mon
dall.

- Kelep, kelepl Kételked tél ebben? 
jmbolygolt elő 3 cérnalábú gólya is egy
zsombékpadka mögül. Odabillegett ő is

. Jóska elé, és türelmesen várt. Bezzeg
nem így az őzike Fekele orrocskáját
beledugta a fiúcska apró tenyerébe, és
szelíd nógatással bökött egyet rajra.

- Kéri a járandóságát I - bOnLogatta
Király bácsi az elemózsiás tarisznyát, és
elóKotort belőle egy köteg friss ló herét, s
egy jókora halal.

- Tessékeid . csak őket a terűlj

aszlalkához l - bízt3lla bátorítóan a kisi
nasát.

- Kedves vendég, nem kínálunk, végy
egyedül, il( a tálunk' - hadarta Jóska,
men eszébe jutott, hogy otthon a nagy
mamának van egy Falvédője, arra
hímezték ezt. Elolvasta már százszor is
magának. - KerüUetek beljebb' - lelle
még hozzá sietve. Ülj elek le nálunk,
hogy az álmunkat el ne vigyétek I

Aztán az őzike elé

;:=======================~ odalette a halat, a
gólyának meg a
esőre elé tartotta a
kÖlegnyi IÓherét.

. i Ezt edd meg
magad! - kelepelte
mérgesen a gólya,
és az őzike is
panaszosan nézett a
szép szelíd szemév
el.
Király bácsi megc-
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HOLNAP A FÖLD ALATT...

(Mit jelentett magyarul az a
bizonyos "szamizdat"?)
Nyugodtan szólhatunk
immár fdó1e (ideje is), mivel
kimászóban vagyunk
onnan, ahová szántak, az
elnemzetlenít, és sírgöd
réból s a Felséges Jóisten,
ha tudja hányadszorra,
mondjuk Mátyás király óta.

.....~"'--"_--.................._...LI Tehát: a "szamizdát"
törvénytiltotta, írásbeli megnyilatkozást jelent a
Hazáért, s ez semmiképpen nem téveszthetőössze a

moszkvai vezényletű röpcédulázással Így szület
tek például a szabadságharc után Tompa Mihály
A gólyához, A madár fiaihoz című költeményei,
Vörösmathy Mihály: A vén cigány, s a trianoni
Erdélyben Reményik Sándor Végvári-versei, és
Dzsida Jenő: Psalmus Hungaricus-a.

S Rákosi-tatárjárás idején így terjedtek Mécs
László szívtépő alkotásai, s így másolták például a
volt endrődi káplán P. Nádor Ferenc kegyes
rendtársai az én bűnJellé "magasztosult", majd
kötetben is megjelent Mindszenthy József s Apor
Vilmos hozsannáimat is. Ne illessen szerénytelen
séggeJ. az együttemlegetésért senki.

Ilyen remekmű a sokáig Mécs Lászlónak tulaj
donított: Üzenet Haza című Wass Albert (Júniusi
számunk 13. old. SzerJ.::.) alkotás is, amit Dr. Bal-;ó
Elemér, a washingtoni Kongresszusi Könyvtár
igazgatója az "egymillió nyugati magyar
mikeskelemen Zágonba-~óvárgásának"nevezett.

Úgy ítélem meg, hogya Körös partján is visz
szhangra talál'

TÍMÁR MÁTÉ

Uzenem az otthoni hegyeknek:
Acsillagok Járása változó
És törvényei vannak aszeleknek,
~3őnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökké való.
Avíz szalad, akő marad,
akő marad.

Üzenem aföldnek csak teremjen,
ha sáska rágja is le avetést.
Ha vakond túrja is agyökereI.
Avilág rölött őrködik aRend
s nem vész magja anemes gabonának,
de híre sem lesz egykor acsalánnak;
az idő lemarja agyomokat.
Avíz szalad, akő marad.
akő marad

Üzenem az erdőnek ne Iéi jen,
ra csattog is a baltások hada.
Mert erősebb abaltánál afa
savérző csonkból virradó tavaszra
Új erdő sarjad győzedelmesen.

Smég mindig lesznek rák,
mikor arozsda agyilkos vasat rég re Halta már
sasújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált alöld alatt.
Avíz szalad, akő marad,
a kő marad.

Üzenem aIláznak, mely fÖlnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain

jönnek majd újra boldog építők

és kiássák afundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőI, templomot.

Jön ezer új Kőmives Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg abékesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből Új hazát.
Uzenem aháznak, mely fölneveli
afundamentum Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra épíli afalakat.
Avíz szalad, de.a kő marad,
akő marad.

És üzenem avolt barátaimnak,
kik meg tagadják ma anevemet.
ha fordul egyel újra a kerék,
én akkor is barát jok leszek
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat.
aVIZ szalad, de a kő marad,
akő marad.

És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, Idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a lájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek lapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatoki
Valahol fönt amagos ég alatt
mozdulnak már lassan acsillagok
savíz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.

Maradnak az igazak és a jók.
Atiszták és abékességesek
Erdők, hegyek, lanokés emberek,
Jól gondolja meg, ki mit cselekszikl

Likasszák már az égen fönt a rostál
sacsillagok tenge/yét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti aBiblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen aral.
Mert e/fut avíz és csak a kő marad,
de akő marad.

WASS ALBERT
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A gyakorlati életre nevelés alsó fokon
V. (befejező) rész - ooo "hogy Magyarország ismét Európa éléskamrája lehessen!"

HUNYA ALAJOS

mcgvalós\lljon. alapfokon kelJ <1 személelen v.11
lowJlnj. Véleményem szerint a m..:zőgazd'lsilgi

snkmllnk<ísképző isko];ík jó úton haladnak.
Híve vagyok a sz:.ímitógépes programo k
okr')[éÍsának. mert erre llC1gysziikség van. de
kevésbé látom. hogy lOzek az ár.ik a nevelésI.
mint pedagógia eszkÖZl megvaJósÍlan<ik Ez
al~tt <Ill értem. hogy <lL <~rkölcsi. közösségi.
eszlétikai, egészség~s élelre. hazaszereletre.
munkára való nevelés. mini pedagögiai irc\nyelv
megvalóS\lIJon.

Én hiszek abbiln. hogy megfelelő. Ielk~s,

önzetlen, a t;\rgyar és a mezőgazdaságot szaető

pedagógllsokkJI tovilbb lehel fejleszteni e tan
tárgyaI. amit m;Ír több mim kél évtizede "tech
nika" néVén illetnek.

IITRJEN ÁRAJÁl'lLATOT ÉS KATALÓGUSTI

BAI'ill\FA rész1egünk igényes rendelőinek egyedi, művészi

kivitelü faszolmísz. faf,"'agó munL'\kat késÚt.
Mimaterem, iroda: Gyomaendrőd,Blaha L. U. 12/ I.

Vezető: Barta László
Tel: 06-GO-481-041. (06-66-285-659) fJX 06-66-386-896

köZi'deli-, válla Ikozóí-, l1l:\g,í II renclelőknek

teÜes körú építóipari, s7.akipari fS festő mUllkákat,
azok tervezésél, szervezését,

leboll)'olítását anyagbeszerzéssel vállalja.
ELLENŐRIZHETŐREfERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK

gyakorlók~n mintakcm': való létesítéséén Gel
lai János tanúr. Az Ő elkc:pzclés~ alapján keriilt
m~gvalósítúsr'l a mimakerr. A lamerv szerint
meleg,igyban. majd fólia alan nevelték saját
résziikre a melegigényes. trágyaigényes palán
tnk[\[. Megvalósítorra a konyhakeni vCtésforgót.
Gyiimólcsbíkat (illeltek. és azon mutaua be a
tav;lszi korona'llakírást ~s fa,ípoJási munk,ib!.

A megyei M(ívelődés(igyi Oswíly
ir.ínyil.ís,íval ':venk~nr. jlinius első hel~ben,

megfelelő SZ:lkemberek bevonás{lv:li énékelrék
a gyakorlókerreker. Az endrődi gyakorlóken a
megy~ kertjei közlii az elsóK kÖZÖlI foglalt
helyet. A meglermelt zöldségféléket a kol
légium konyháj;ínak adlák nL

MegJátogmra az itt folyó munhi! Dr. Oroszi
Andrns utódj:l Balogh József mérnök-tannr az
Orszigos Pedagógiai !ntá~l üj tanszékvez~tője

is. :lki elismerően nyilatkozott a IÚlonakról.
Felv~tődi" a kérdés, hogy mit

adon a tanulóknak e t<irg:y? Először is
a munk;Ít kezdték megbecsülni,
ismerct~keL j;inass<igot szereztek a
konyha kati növények ter-
mcsztésében. a gylilllÖlcsf<ik
<ipol;ís.iban. a növényi (penészgom
b<Ík. rov:lI'ok) k;\rokoz()k elleni
védc·kel.ésben. /\ fa-o fém-o és
m\í;1I1yag t'eldolgoz<isban, villany
szcrelésben ,)Isó fokon. és lTIolOris
merelekre r~ttek SZert. A lányok
megtanultak szabni (kendőt,

kÖténye). korszerií elektromos
gépeken varrni. hímezni. d.:: bepillan
l<Íst nyerhe[(ek. a konyh:l-művészetbe

is. Zöldségh':lék t:\rtÓSíl<ÍS;íl
végezték. főzés lIt<in jóíziíen eJro
gyasztotl,ik föztjlik.::l.

Összegezés képen;:J tanulók alsó
fokon ig.::n sokirányú képzésben
részesliltek.

A nyolcvan:Js években. részben
felsőbb SlIgallatra (ugyanis vollak
még, akik az ipar nagyarányú
fejlesztésében lállúk a gazdas;\gi fel
lendiiléSI). részben kényelmi szem
pontok miau löbb iskola a gyakorló

kerrek helyen a mlihely- r------===~~~:====~=:::::===:::~~===~
munUt vc:ne előlérbe. "ÉPFE" _vállalkozó

~ Vdeményem szerint
vidéken, de kiilönösen
az Alföldön, a lermőföld

ad lehelőséget a javak
megszerzésére. Korsz
eríí gépekkel történő

szakszer(í tcrmesztés, az
öntözés jobb
kihaszn;il.\scíval, az
<ill:\ltenyészlés költ-
ségeinek csök.kentésével
ismét Magyarorsz:ig
ékskamrája lehetne
Emópának. Hogy ez

Az új tanl;írgy (Gyakorlati foglalkozás)
b~vezetésével szlikségessé vált a nev~lők

,ílképzése. illetve lOv.íbb képzése. Ezért az
Orsz.igos Pedag6giai !ntáel lanfolyamok<lt
Slervezett a ny;\ri időszakban a tárgyal rarútó
nevelők részére. A tamírkepző főiskol.\kon

megindult a sza"ir;inyú képzés. Kertészetre.
mezőgazdasági kis;íllauenyészlésre. és ház
tan<isi. szab,ís-vaIT;isra Okti)[l,í" a kic:gészítő

szakokra jelentkezell p~dagógllsokill. akiknek a
nyiiri g.yokOI'!,)[on is réSZI kel lel! venniiik.

f\ sokirányú lovábbk':pzésnek. lapasztalal
szerzésnek. de nem utolsó sorban a nevelők lár
gyuk iránti szeretetéből fakadó, od:ladó, lelkiis
meretes Jnllnkújllknak eredményeként L3ékés
megye. az orsz;ig megyéi közlil. JZ clső helyet
r'oglalta el ,IZ oklatnS színvonala. a t;\rgyi
feitétekk tdinrerében.

A hatvanas. hetvenes évc:"ben a lannl6k
mllnLlj<íból több alkaiomm;)1 k.:riilr megren
dezésre megyei polilechnikai ki;illítás Az akko
ri gyomai Jilds iskolái 1962 m;ÍJlls hónapban
rendeztlOk ki;illít<isl a Gyom<1 2. sz. iskolában.
Később a "gyakorlJtj foglalkoós" tant,írgy
bevezerésének 20 ';vfordul6Ja alkalmából 1978
sl~pt~mber~ben SzarvJson keriilt sor a j<ir;ísi
v;il'osi J\lbi k\lmi ki;íllítilsra. A gyom;l.:nclrŐdi

iskol<ik ~ l~nulók <Í1t~1 készílen
lTIunkadilrabokkal (ta. km. k~zim\lll\.:a). lov.ib
hcí a nevelők .iltal késl-ítelt m~ke[[ekkel. a
gyakorlók~rrd.:el bemutató fotókkaJ v(;uek
réSZI Ekkor kerlilt SOl' ~ jubile\lmi plakerrek
'\tadására is. mdyct:\ nevclőkön kíviil igazgQtók
és a t.irgyar segílő üzemek vezetői is k~pt:\k.

Az endl'ődi iskola végleges gyakorló k.:rr
nek az AI"ollnány Út S<lr!-;;ín lévő pon,íl (sam
ben a di{,kOllhonn.ll) kapla meg. DekCl'ítése lIrún
s7.enürr. rantcrm.::[. 7.öldségl:.írciló helyiség':l
épírelCek. Ezt követle n öntözéshez szlikséges
kíll lélesítése. F,iradharallan munk<\t v~gzc[( a
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évenkénti prostata szűrése. Ez fájdal
mat nem okozó, könnyen elvégezhetö
vizsgálat, mely végbélen keresztül
történik.

Id6sebb hölgyek vizelet elcsorgás
miatt fordulnak urológushoz. Ezt a
panaszt általában a terhesség
következtében megnyúlt, mély
függesztö izmok okozzák. Gyógyszeres
és műtéti megoldás általában sikeres,
melyet nögyógyász és urológus szakor
vosok végeznek.

Nem teljes felsorolásom végére
maradt a betegek számára igen ijeszt6
vérvizelés, mely a húgyutak (vese,
hólyag, húgycsö) bármely részéröl
származhat. Oka lehet, az egyszeru
hólyaghurut, de gyakran daganatos,
köves megbetegedés kísérö tünete is
lehet. Ilyen panasz esetén a beteg
sürgösen keresse fel· háziorvosát,
illetve az urológiai szakrendelést.

Türelmüket, figyelmüket kö-
szönöm.

ORVOSI

Az urológiai panaszokról

Szerencsére az ellátás már nem a
mutéti tevékenységre korlátozódik, a
betegek nagy része ultrahangos
kötöréssel, esetleg eszközös
köeltávolítással gyógyítható. Kis kövek
esetében gyógyszeres köhajtás jön
szóba. Férfiak 40 éves kora után a hor
monháztartás megváltozik, mely miatt
a prostata növekedésnek indul. Kisebb
nagyobb vizelési panasz alakul ki,
,- b l' l dh '(foly/(J/{js o 6 oldalról) személyleíflillal és jármű

vegso eset en a vize et lS e apa at.; I .. I d lk .. k [ k
Kezdeti stádiumban oyógyszeres:.. . elfasso r.e~ e e)un~ a a·

. _, "'.zal1an figye/unk. Volt egy sulyaI serulesel balelelunk IS,
ke~elestol varhatunk eredmeny~, I személygépkocsi ütközöl1 frontálisan egy vele szemben haladó
elorehaladott esetben a prostatat . lehergépkoClivol Nagylaposan. Végül két közhasznú i~farmó'

eltávolítják. Ma már az esetek több- cióra szeretnem felhivni vórasunk polgárainak figyeimét:
ségében ezt a húgycsövön keresztül i Június 1·161 lépett éleIbe a tavaly Ől zi mSZ·módolílÓs utolló
végzik. Mutét után a betegek teljesen' szakasza, melynek értelmében lokolt lerületen való
panaszmentessé válnak. A prostata közlekedéIben is köteleZD c segédmaiorakan obukósilok
jóindulatú megbetegedése mellett 50 ,holznólola. Amósik pedig oz, hogy őrs ünk megkezdte lassú·
éves kor után a prostata rosszindulatú jórmüvek ótrendllómozósól, . melyről egy elmúli évi kor·

l 'lt ,. l' , l' k II ' mónyrendelel dönlöl1, . I igy ennek elinlezélére nem kell
e va ozasava lS szamo nl e . "S . k •. k k' h I b I" h "A. b d ' zorVOlro utozmu az ennleHe ne ,Itt ey en eIntez efa.

sa)~o: e meg e~ege es p~nas~t I' rendele I vegsö hotóridökénl 1998. december 31-él jelölte
c~ak keson okoz, ,ezert ~ dla?noz1~ lS meg, eddigre leháf oz ömes 101lú-jórmüvel ót kell rendSló
keshet. A betegseg kora! fellsmerese 'moznunk.
esetén igen jó arányban gyógyítható, Köszönöm a beszélgefést, remélem, hagy legközelebbi'
valamint a betegek életminösége a szómunkig sikerüllefülelni oz újonnon, vogy újroszerveződöl1

gyógyszeres kezelést követöen cloportol elkövelökel, I így ilmél kevelebb bünclelekményről,

nagymértékben javul. Tanácsos lenne ~ és löbb felderílésről szómoiholunk be.

ezért minden 50 év feletti férfi'

1997. november 1 óta a gyomaend
rödi szakorvosi rendelöben az uroló
giai betegek ellátása megoldódott.
Rendelési ido: Hétfön és szerdán 14
tol 16 óráig.

Mivel foállásom a békési urológiai
szakrendeloben van, sajnos idonként
kések, amiért - ez úton is - betegek
szíves elnézését és türeImét kérem.
Az urológiai rendelö felszereltsége a
társadalombíztosító által meghatáro
zott feltételeknek megfelel. Korszeru
labor, röntgen, ultrahang, cysto
scopia, uroflowméter és számítógép
segíti a munkánkat.

Mi is az urológia? - teszi\<. fel
idonként az ismerösök a kérdés, mely
n:utatja, hogy nem a legismertebb
tevékenység a miénk.

Húgy és ivarszervi megbetegedések
tartoznak az urológia tárgykörébe.
Betegeink nagy többsége az idösebb
korosztályhoz tartozik. A köztudatban
föleg a prostata megnagyobbodás és
vizelési panaszok állnak, pedig a be
teganyag igen összetett. Kicsiny gyer
mekkorban a fiúk fitymaszukülete,
letapadás, le nem szállt herék, ágy
bavizelés a leggyakoribb eltérés.
Kislányok visszatérö hólyaghurutos
megbetegedés miatt keresik fel a ren
delést, hogy kizárjuk fenntartó
fejlödési rendellenességek fennál
l::í.sát. Fiatal férfiak hererákos meg
betegedése jön szóba, ezért fO:ltos az
o::thoni rendszeres önvizsgálat. A
herékben észlelt legkisebb elváltozás
esetén is azonnal szakorvoshoz kell
fordulni, mert az idöben észlelt és
kezelt megbetegedés igen jó arányban
gyógyítható. A felnött lakosság
körében a jóltápláltsággal összefüg
göen, az utóbbi évtizedekben, leg
gyakoribb a veseköves meg
betegedések száma. (Háborús idökben
alig van veseköves megbeteged~s.)

GYERMEKCIPŐ KÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd, Kör út 3
(Öregszólő, Kondorosi út)
Telefon: 06 60485-788

Béby-Ieányka-fiúmodellek 18-3S-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa

18-41-es méretig

MINDENT EGY HELYEN
PI KTOR BOLTBAN!

~..: ~endr&:J, Fő út 204.

~''rn: 66-386-611)

..-1lI:IIIlIiI Kaphatók:

- festékek, lakkok, ecsetek,
- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragosztók, zóra'k, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.
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.Negkérllez~iik ~z ÍIIe~ékes~...

~
Kedves Olvasóink'

~ Ezzel az új rovattal szándékunk az, hogy
az Önök panaszait orvoslásra eljuttassuk

.....~ az illetékesekhez. Ezén kérjük levélben,
~ vagy személyesen keressenek fel bennün-

ket, hogy továbbithassuk kéréseiket. Ter
mészetesen magán jellegű kérésekkel nem foglalkozhatunk,
tehát csak közérdekű, a köz érdekét szolgáló panaszaikat jut
tassák el hozzánk.

Több olvasónk kérte, járjunk utána, mi az oka ennek a
minden eddigit felülmúló, de még legrosszabb
álmainkat is túlszárnyaló "szúnyoginvázió
nak", mit tettek, illetve mit szándékoznak tenni
éllene az erre illetékesek? A problémát nem
csak átvitt, hanem a szó legszorosabb

értelmében a saját bőrömön érzem jómagam
is, lévén hogy Ridegváros-rész utolsó
utcájában, a Kisfok utcában lakom, vagyis a
Körös mellett, olyannyira, hogy portánkat
annak gátja határolja. Kérdéseimre Bóczér
Tibor úr, a Polgármesteri Hivatal illetékes ügy
intézője válaszol.

Azon kívül, ami mindenki előtt ismeretes, nevezetesen,

hogy csapadékos időszak és a folyó elég hosszú ideig tartó
áradása van mögöttünk, On szerint ez az oka, hogy már a
déli 30-40 fokos hőségben is szúnyoghadak keserítik életün

ket?
Az idén kétszer is kilépert a folyó medréből, májusban és

júliusban, és a keltő közötti időszakban a szokatlanul sok
csapadék miatt nem száradtak ki a hullámtér laposabb
részein megrekedt vizek, ezek sekély voltuk miatt igen hamar
121melegedtek, valóságos bölcsőt, me legágya t nyújtva a
szúnyoglárváknak. Városunk fekvése is elég speciális ilyen
értelemben, hiszen mintegy ezerhektárnyi belterületnek több
mint felét teszi ki a Hármas-Körös hullámtere, illetve a 4 bel
, és 7 külterületi holtág és ennek környéke.

Olyan információt is kaptam, hogy január elseje óta,
amikor is a fent említett területet tájvédelmi övezetté nyil
vánították, nem is végezhető itt repülőgépes permetezés. Ez
igaz?

Ez jó kérdés. Valóban, amikor idén megkénük az enge
délyt a Körös-Maros Nemzeti Parktól a szúnyogirtásra, azt
csak a természetvédelmi törvényben {elsorolt feltételek mel
lett kaptuk meg, ennek értelmében repülőgépes permetezés
nem végezhetőtermészetes, és természetközei vizek partjától
7.000 m-es távolságon belül, tehát nem csak a hullámtérben
és a 71 holtág közvetlen környezetében.

De hiszen városunk polgárainak több mint a felét érinti
lakóhelyük szerint. Itt semmiféle szúnyogirtás nem történik?

Oe igen. Tavaly kötöttünk szerződést az R. Sz. Coop,
i.'Ietve a ROVÉRT Kft.-vel. A beszerzett referenciák szerint

több mint 700 településen végzik a szúnyoginásl, pl. Gyulán,
de a (ővárosban is, tudomásom szerint közmegelégedésre. Az
előbbi a repülőgépes permetezést végzi, - s hogy az adó
fizetők is nyerhessenek betekintést arra vonatkozóan, hogy
mire megy el a pénzük, - ezt hektáronként 708 Forint + Áfa
összegért. Tavaly nem is volt a költségvetésben erre
elkülön([etr pénz, hisz az előző 7O aszályos évben nem
IÁtezett szúnyogkérdés, {gy valamilyen átcsoportos/tott
összegből tudtunk csak fedezni háromszori irtás!. Idén már
úgy készültünk, hogy eleve négy irtást ütemeztünk be. A
ROVÉRT a szárazföldi inást végzi, ami úgy történik, hogy egy

speciális készülékkel un. meleg ködöt
képeznek, permetszert ebbe porlasztják,
ennek feltétele, hogy 78-79C. fok legyen, mert
{gy biztos{tható, hogy ez a köd legalább 10-75
másodpercig lebegjen, s (gy a repülő rovarokat
elpuszt(tsa. Ezt az eljárást alkalmazzák a hul
lámtérben, a ligetekben és a többi repülőgépes
permetezéstől kízán belterületi részeken is
általában éjszaka, a hőmérsékleti feltételek
miatt, ahol szilárd burkolatú utak vannak, men
ezt autóval végzik.
Hát ez számomra még mindig nem megnyug

tató, úgy érzem, ilyen feltételek mellett jócskán akad "fehér
folt" városunkban, bár nem áll rendelkezésemre százalékos
adat, így megint saját utcámat tudom csak példaképpen
emliteni, ami nem hogy ezer, de száz méterre is alig van a

folyótól, és sajnos szilárd burkolatú úttesttel sem dicseked
hetünk. Gyanítom még, sok ilyen utca van.

Tagadhatatlan "fehér {oltok" még vannak, s egyelőre talán
lesznek is. Keressük a megoldást annál is inkább, men nem
csak a lakossági panaszokkal, hanem a Zöldek pánjának
ostorával is szembe kell néznünk, ami szerre a világon, (gy
hazánkban is erősödik (ami egyébként örvendetes - SZERK.), s
amit nem hagyhatunk figyelmen ki'vül európai integrációs
törekvésünk függvényében. A környezetvédők a jelenlegi
szúnyoginási módszereket károsnak lanják, mert csak a
melegvérűeket ki'méli, de a rovarok közül a hasznosakat nem.
Sőt! Ánalmas a halakra is, ma már bizonyított, hogya néhány
év előlti angolnapusztulást is ez okozta a Balatonon. Vannak
un. szelekt(v szerek is, és létezik olyan hatékonyabb módszer
is, mint a lárvainás, de ezek nagyságrendekkel többe kerül
nek. Valami kompromisszumos megoldást keresünk.
Remélem, találunk is a fentiek összehangolásával. Ugyanis
figyelembe kell vennünk az adófizetők pénztárcáját, de
ugyanakkor panaszait is. A környezetvédelmet is össze kell
hangolni a hatékonysággal. Végül némi vigasztalás, az eddig
elvégzett 3 irtás után a negyedikre július 29-én kerül sor.

Mi is reménykedünk, s mire ez a cikk újságunkba megje

lenik, a lakosság már tapasztalhatta az újabb szúnyogirtás
kedvező hatását. Köszönöm a beszélgetést.

MARSINÉ GIRICZ ERZSÉBET
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V. cZvfolyam 9. szám
fi kC'lrC'lsztcZny nC'lmzC'lti gondolat hirnökC'l
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Gondo/atok az önkormányzati vá/asztások e/é...
11 Kornlá nyzatot tá mogató ön kormá nyzatokra va n szü kség! 1/

"Mit akarsz többet? Óperenciákat?
Dőljön a korlát? Pattanjon a pánt?
VigVázz. nem az tiéd, mit a vágvad,
hanem amit az ekéd vasa szánt!
A világ ura lehetsz - álmaidban,
de megművelned azt kell, ami itt van:
s ne panaszo/d, hogV puszta és szegénv:
a te munkádtó//esz majd te/evénv. "

. (Részlet Rónai György:
Tavasz elé c. verséből)

Idén, október l8-án már harmadízben kerül sor a rend
szerváltozás idején létrehozott új közigazgatási rendszer. az
önkormányzati rendszer testületi tagjainak, és a pol
gármestereknek a megvéilasztására. Nagy esemény ez az
ország életében! Több mint 3 ezer önkormányzat testületi
tagjai és polgármesterei kerülnek demokratikusan, az ott
lakók akarata alapján megvéilasztásra.

A választás tétje nagy! Célja, hogya következő 4 évre a
lakosság számára a helyi ügyek intézése, a nyilvánosság
minél nagyobb bevonásával, a képviseleti és a részvételi
demokrácia tökéletesítésével történjen. Továbbá. hogya
testületekben olyan képviselet alakuljon ki. amely nem is
annyira 'réteg' elméletű. hanem az ideológia révén
szerveződik. Ez nem azt jelenti, hogy napi politikai érdekek
Maguk alá temethetik az önkormányzati alapjogokat, és a
szakmai szempontokat

Azok a települések,' amelyek az elmúlt időszakban

feltűriően jó eredményeket tudnak magukénak a lakosság
közérzetériek;' éfetszínvonalának javulásában, ott a helyi

. gazdaság és a demokrácia sokat fejlődött, és jól működik.
Ott a humán és a reálszféra egyformá.n fontos. tehát az
oktatást, a kultúrát nem lehet és nem szabad a gazdasági
érdekek mögé helyezni és nem engedhető meg azok
egymás alá-fölérendelése sem. így egyetlen réteg sem sza
kadhat le. Megfigyelhettük. hogy az ilyen önkormányzatok
mögött igen jól szervezett a helyi civilszféra. (alapítványok.
egyesületek. olvasókörök, hagyományőrzŐ.honismereti

stb.) amely létszámilag lefedi a lakosság nagyobb részét. Az .
ilyen önkormányzati munka egybe esik a jelenlegi Jobb
közép. konzervatív, és a kereszténydemokrácia alapelveit
elfogadó kormányunk programjával.

A kormány-program, a kormány eredméhyes munkája.
csak akkor valósulhat meg. ha az találkozik a lakosság
elvárásaival. Az önkormányzatok azok, ahol ezek az "elvárá
sok' találkoznak. és megvalósulhatnak. Természetesen
nem mindig konfliktus mentes az érdekeknek találkozása.
Anélkül, hogy hosszasan sorolnánk az önkormányzatok, az
önkormányzás feladatait, elmondhatjuk;"'hogy a testületi
munka elválaszthatatlan része a lakosság állandó tájékoz
tatása. S ebben a helyi sajtó nagy segítséget tud adni.

Városunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy
három helyi lap is részt vehet ebben a munkában. így
lakosságunk több oldalról megvilágítottan tájékozódhat az
önkormányzati munkáról.

Ne feledjük, az önkormányzati munka testületi munka!
Olyan testületi tagokra. olyan testületre van szüksége min
den magyar állampolgárnak, községekben és városokban
egyarant,- ahol a nép szolgálata dominál. ahol a népakarat
érvényesül! Ugyanis a társadalmi lelkii.smeret csak akkor'
válhat a köz javára hajtóerővé. ha .annak az egyéni lelkiis
meret az alapja.

A közelgő választások előtt ezeket a gondolatokat, azért
vetettük papírra, hogy olvasóink jól dQnthessenek, meg
fontoltan szavazzanak. Ne feledjék: sájat sorsukról dön
tenek.

És engedjék meg, hogy eme gondolatokat ismét Rónai
György fent idézett versének néhány sorával fejezzem be:

"Menjen akit a sorsa kénye hány-vet:
de te maradj' te sorsod ura vagy!,
Az ég akár derűlt, akár vihart ad:
jövőd o/van lesz, ahogv kicsikartad"

Fele/ős szerkesztő
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HAJNALI TŰNŐDÉSEK
. Methamorphosis Endrödiensis -

Ha az ember elrúgja a háromne
gyed-évszázadot. az éjszakái akaratlanul
részekre tagolódnak, akár felvonásokra a
drámák. Az első "felvonásban" még az
altató hatása zárja rövidre rendszerint a
tudatos agyievékenységet. még a nap
búcsúztató imádkozás közben Boldogult
r:desanyám szerint az ördög gáncsol el
;,enkor, hogy ne dicsérjük aJóistent.

A következő tudattalan álomszi
porkál azonban már általában azok a
nappali-villanások veszik birtokukba,
amelyeket a röghöz-kötöző élei nappali
tennivalói miatt nem gombolyíthatunk
végig. Egy-egy szíven-markoló emléket,
örökléibe távozott valakink belénk-nyilal
lását, vagy csupán egy-egy sajtó-rádió
lelefonhírL mely mindennapjainkra, vagy
Szülőhazánkra is rányomhatj:; bélyegét.

Az elmúlt éjszaka például a
következő kérdésgombolyagokkal ha
nyallottam atudatlalanságba, abattonyai
búza-prédálás keserűségében

Mint lolyt le odahaza az aratás?
Milyen a termés? Van-é mód az
értékesítésre, úgy, hogya magvetőnek ne
menjen el akedve az őszi magvetéstől? S
ha netalán gond lenne a megtermell
áldás értékesítésével , úgy a Nostra, meg
Harteslein-nagymagtár mellell nem szol
gálhatnának-é lárolóhelyül abagolyszál
lásokká lelesleges~elt malmok (a város
részenkénti három-három),

vagy a közokosok lelöröllék azokat
is atérképröl, akár a jóvízű artézi -kutak a
jelenleg még cseppfolyós méreggel szol
gáló vezetékes hálózat kedvéért?1

"Árpád apánk" (már akié) kitűzte az
önkormányzati választások halárnapját.
októberre, amikor forrni kezd a must. s
valaha "mind elvitték a legények elejét".
S mit jelent ez az olyan szívében köz
álmokat csombolygaló önmaga-kolon
cának, amilyen jómagam vagyok?1

S ennek az általában "utolsó
lelvonásnak" vezér-jelenete az: Vajon kit,
kiket szán majd a honi közakarat az
önkormányzat "mindnyájunk asztalára"
rJlÖgé, városi, megyei szinten? Hiszen

lapasztalhattuk, nem is egy esetben,
hogy vakbarázdába görbitelte az
egyesülési ígéreteket avégrehajtás.

Saválasztás kebelén bévül mi - akár
mint gyomaendrődiek is -, még külön,
sorsunkat közvetve belalyásolható
tényező sikerében is érdekeltek vagy.unk
Amennyiben főldink, hites lelünk, bará
tunk, Latorcai János Budapest lőpol

gármester-jelöltje, a kormányzó-párt
együttes keresztény színeiben, a liberáI
szocialista, és a szadeszes Révai
unokavö ellenjelőltek ellenében. Orszá
gos ügy ez, s egyben körösparti iSi Ottan
ugyan nem lehet rászavazni - ez a nagy
falusi elszármazottak leladala, - az együt
\igazulás, az Uram Jézus seg~sdl - azon
ban közös...

Ha az ember elrúg ja aháromnegyed
évszázadat, az éjszakái részekre tagolód
nak, akár lelvonásokra aszindarabok..

A Szabadságharc cenlenáriumának
Szent Mihály napján érkeztem haza az
Uralból, saz első Szent Misén leltűnt egy
ügyes fiúcska az áldoztató-rácsnál, akiről

ezl súgla Édesalyám: "Az meg ott aKöte
les Miklós bátyád onokája, fiam, akinek
az édesapja még mindig odakint van a
Sztálin-pokolban l Megérdemel egy
Mialyánkot!"

Véle, az Apa-Latorcai Jánossal is
éltem közös kenyéren, közel évtizedes
rabsága múltán, a Rózsási Állami Gaz
daságban, ahol öntevékenyen kőműves

szakmunkássá képződött át. Bár golgola
járással azt is. Műszak után naponta
jelentkeznie kellett az endrődi

rendörőrsön (kétszer két kilométer) egy
olyan parancsnok kénye-kedvére, aki nek
"volksbundista" híre volt Gyomán, de
szíves vendég a "szürke házban" ..
Túlélte, s elégléteiül a fiában teljesed
hetett ki az öröme, aki istenhívő, kiváló
magyarként is szakmai hivatása,
világnézete országos jelese letti

Adja aFennvaló - kérjük közösen -,
hogy hamarosan úgy üdvözölhessük,
mint Budapest /őpolgármesterél!

TrMÁR MÁTÉ

ANÁCSOK

Közeleg városunkban is o szüret, o pálinkafőzés ideje, Megkérjük Franká Károly dok·
tor urat, hogy szóljon néhóny szót e kóros mnvedélyről, és következmenyeiröL Remeljük ez
o néhány sor is elég lesz ahhoz, hogy elrel1entsük mindazokat, akik még megmenthetők, s
talón azokot is, okik már rabiai e kárnak...(5zerk.l

Amindannyiunk elől1 is jól ismert és (salád életét erinlá szenvedélybetegségről úja!
mondani nem igen lehet. Mégis beszélni kell rólo, mert megelőzhető es szerencsés esetben

. okarottal, tórsadolmi, vagy éppen családi segítséggel gyógyitható.
Az alkoholizmus betegség I

Ki nem látott még az alkohol miott sok boji, tragédiát? Tónkrement életek, szomorú
gyermeksorsok, bűnözés, válósok, öngyilkoslágok írhatók e szenvedély számiójáro Mi mo·
gyorok, soinos, minI annyi más rosszban, i11 is o világronglista élén állunk. Evente egy kb.
Endrőd lakossógónok megfelelő mogyar hal meg csak az alkoholiimus miatti mójzsugo·
radásban!

Az alkohol pusztítja az agysejteket, elbutulásl, szellemi és lesti leépülést okoz. Tónkre
megy a hasnyólmirigy, o szív, a máj, lényegében az egész ember egészsége a vesztes.

Természetesen, mini minden szenvedély, betegség ill is megelőzés lehet az egyik men
tőöv, Bizonyított, hogy oz alkoholt rendszeresen fogyasztó anya vagy opo mellett a
gyerekek, a fiatalok is alkohol fogyaszlákká, esetleg olkohol betegekké lelZnek. Ezérl a
felelősség természelesen ofelnöl1eké, o példomufotásé, mely lehet ió es rassz is.

Vannak nemzetek, ahol a sör a legnépszerűbb ilal, így a németek nél, de vannak borivó
népek, mint pl. franciák. Könnyü és nemes barokat isznak még a víz helyett is.

Alegveszélyesebb otömény alkohol, oz égetett szeszes italok. Alengyelek, abulgórok,
és az oroszok mellett mis is dobogón vagyunk. Akezdetben pirospozsgás arc évek múlva
szederjes és vizenyős lesz, a kéz remeg, a has megnő, zavarosság, agresszivitás... és ez asor·
rend, kegyellenüil

Szerencsére van, oki hisz oz orvosának, elfogadja a család és o tórsadolom segítséget
és kigyógyul. Ez az irós természetesen elsősorban az alkohol kóros hatósairól szól. Tudni kell
azonban, hogy omérsékelten fagyasztott jó minőségű könnyű borok nem ártolmasak. Oldjo
a feszültséget, segit az emésztésben. Csak sajnos a magyar szokások nem erre jellemzőek.

Az alkohol fogyasztási kultúrónk megváltozatt, rossz irányba! Jó lenne a szilvafát nem első

sorban a leendő pálinka mia11 ültetnénk és gondoznánk! Egész utcák "díszlenek" helyenként
a régi nemes fók helyén is (lásd Gyoma Hősök útja). Hiszen miáta a szőlőt ismerjük és
műveljük, nem vetjük meg annak levét sem, ez tény. De nem szükségszerű, hogy
szenvedélybetegség legyen a végeredmeny!

Ezért kerem, oki leheli, csak módjával, csak mértékkel fogyasszon szeszes ilolakat, és
soha ne kiná/jan gyerekekefl

Dr. FRANKÓ KÁROLY

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2.
Telefon: 66/386-891

66/386-251

A TURUL CIPÖBOLT
új helyen: Gyomaendrőd,

Fő u. 204.
Ca Gyógyszertár me Ilett)

Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Corvo Bianco Schuh Bt.

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 14.

~lFax (66) 386-896
~(30) 457-148

Női, Leányka-, és Fiú
cipőgyártás
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AGazdakör 3-an. és 17:én tarlja összejöveteleit a Nyugd~as Klub
pedig minden hetfön 18' orálól 2] óróig várjo o régi és új, belépni

"sióndékozá, ·Iogjait.

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM

1998. szeptember B·án, vasárnap 11 órától indul a Közö~~égi Házban, az
általáhos iskola 1·4 osztályosai számára.' .

Jelentkezni lehet szept. ll-ig' Tanfolyam díja: 800fFtlhó-

MÁRIA ÜNNEP ISMÉT ENDRŐDŐN

. Ösi rilUS szerint ismet Endrödön [innepeltek NagyboJdogasszonyUiinepét .a.Magyar
Hagyomány Műhely tagjai. Aug IJ-! ~.cig t~l1on :e:;: az, ünnepség: a ':Szenciergö.Mária"
n·.ennybevitele, a bölcső-koporsó. elk~szítése . .zi liturgikUs virágdiszítés, 'és. éjszaki vir-
rasztils a Körös parton. ..".... .

Akir részletesebben érdekel az ünnep liturgiaja, és á műhely munkaja, az figyelje a
következő számunkban az erről szóló tudósítást!

/{I(ÖZÖS'SEGI HAl
SZEPTEMIURI PROGRAMJA·

3-ón 9-14 óráig:" Ruha· és cípövlislir
7-én 18 órófól: .MKD~Z gyülés
9-én 17 órálól: Cukorbetegek Klubja
9·én 18 órától: Zenéiesl a Magányosok Klubiába~ .

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

r,' " •

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÜZLETHÁZA

LEGÚJABB AJÁNLATA:

(Endrődi ll. I. Háztartási Bolt)

Szeretetnyi Ivánítás'
Dínya Elek és Dinya Ilona házasságkötésük
50-ik évfordulójára a Kereszténydemokrata
Szövetség nagyon sok boldogságot, tuvábbi jó
egészséget. és hosszú életet kíván. Szeretettel:

/.\ Tagság

Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak. akik
HARNOS JÁNOSNÉ GELLAl TERÉZ temetésén
megjelentek. sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család.

Tel: 386-637, vagy
06-20-254-663

Étolaj
I literes 220-Ft/1.

Burgonya, hagyma, alma
állandóan itt a legolcsóbb'

Hipó 20.-FUI.
Továbbit:

Nöi-, férfizokn i
70.-Ft/pár

I

( KERTBARÁT helyi kiskert tulajdonosok k':t évtizede mutatjak be termékeiket il

lakosságnak Az ltt szerzett tapasztalatok. ül letek. no es némi
KÖR KIÁLLÍTÁSA szervezól segítség hatására fogalmazódott meg az a gondolat

hogy alakítsák meg a Kertbarát Kort
L..- ----l Az eltelt 9 év alatt Körnek közel 60 fóre emelkedett a taglúszáma.

akik havonta egy alkalommal rendszeresen összeülnek, hogy megbesz~lj~k az épp aktuális kerti munkáh.at.
ötleteket. tapasztalatokat cseréljenek.

A Kör életében meghatilrozó szerepe van a kél vidéki, szarvasi illetve kondorosi Kenbarát Körnek is.
Hagyomannya vált. hogy az őszi kiállításon a három település közösen muwtja be a nehéz fizik,ai
munkájuk gyümölcsét. Idén a kiállításnak Gyomaendrőd a házigazdája, mel)' kibővül a helyi Bethlen
Gabor Mezögazdasagi és Ipari Szakképző Iskola. illetve Vádi András mezögDzdDsági vállalkozó ter
mékbemutatásaval, valamint az ttltalános iskolák,nak meghirdeten termésbáb k~szirő verseny eredm~ny

hirdetésevel.
A kiállítas szeptember 17-én 14 órától - 19·én 13 óráig tekinthető meg

VÁRJUK A TISZTELT ÉRDEKLŐDÖKETI

VIII.9.
Baja - Barátság 1:2.
Halász, Sárosi, Karácsony. Lipták,

(Nagy M.), Molnár, Tóth, (Moidván), Kar
sai, (Brakszatórisz), Nagy Z., Janis, Bóc
sik, Nagy I.

Edző: Szendrei Béla
A hazaiak félidőig bírtáJe s már a 16-ik

percben vezetést szereztek. A 43-ik per::;
LJen egy műesésnek felült a Játékvezető,

tizenegyest ítélt. amit a szerencse és a ka
púfa mentett. Fordulás után él jól bemu
tatkozó újonc Nagy István remek csel
sorozat után 14 méterről Jól eltalált lövéssel
egyenlített. A 75-ik percben a hazai kapus
a kitörő Nagy Istvánt alaposan felvágta.
KiMlftás lett a büntetése. A 89-ik percben
Molnár remek indítását Nagy Z. remekül
továbbította a pontosan érkező Molnárnak,
aki a jobb felső sarokba bombázott: 1:2. A
második félidei játékkal megérdemelI VOll
a vendéggyőzelem. Az egész cS<lpatot di
cséret illeti.

Ifi: Baja - Bar<Ítság 13

JÓ folytatás,
jó kezdéssel

VIII.I5
Barátság - Békés l:l
Halász, Sárosi, Moldván, Karácsony,

Lipták, Tóth, Molnár, Brakszalórisz, (Nagy
M.), Nagy Z., (Ciglédszki), Janis, Bócsik,
Nagy I.

Az 56-ik percben szöglethez jutott a
vendégcsapat. A beívelt labdát Bagyinka

gyors beugrással, a védőkct megelőzve.

védhetetlenül juttatta gól ba. A 74-ik perc
ben Tóth belőtt szöglelét a berobbanó Janis
a felső sarokba csúsztaroll a vinklit sLlrolva
Langyos első félidő urán nagyobb sebes
ségre kapcsoltak a csapatOk. A hazaiak
több veszélyes helyzeteI teremtettek, de
időben zárt a védelem. s az Endrődről

elszármazott HOlnyecz mindent hárítort. A
vendégek főleg gyors ellenl<Ímad,lsokkal
próbál koztak.

Jók vo;rak: Janis, Nagy István, Tóth
Mihály. Mezőberény legjobbja Hanyecz
volt.

Ifi Barátság - Békés 4:0
Megyei első oszt.
Szarvas - Gyomil O: I

A tabella állása
NB.III.
6. Barátság 2 1 I - 3:2 4
Megyei első OSZI

2. Gyoma 2 2 - 6:2 6

MÁRTON GÁBOR
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MARTON GÁBOR

Tímár Máté

(Barabás 1926
Gyomaendrőd,

1998.)

új kenyér ize, lepergő könny sója,
j röm-kacagás, lelki Kába-kő ...
lsten áldjon! Tc légy végső álmunk
s ivadékainkba szebb Jövő!

RICSEI BALÁZS

Debrecen mellett Magyar-tanyán kezdték meg példás
oktató-nevelő munkájukat. Első gyermekük: Anikó is ott
született.

Kiváló munkája e!ismeréséü! 25 évesen Hajd únimás fiú
iskolájába helyezték igazgatónak Ott szervezte meg a haladó
szellemű Bocskai Kört. ÉrdekLődési területe: irodalom, politika,
pszichológia, filozófia, szociológia, szinházi élet volt.

Az 56-os forradalmi események során a volt községi párt
titkárt a forradalmi tanács elnökének, őt pedig a titkárának

. választották meg. (Az elnök bántódás nélkül megúszta, Balázst
előbb dicséretben részesítették a nyugalom megőrzésében ját-
szott fontos szerepéért, majd 1957. februárjában letartóztatták.
Kálváriája: Debrecen, Kistarcsa, Márianosztra, Mélykút volt A
mezőgazdaságban dolgoztatták, olyan jeles egyének tár
saságában, mint Zelk Zoltán a költő.

1958-ban elnöki tanácsi kegyelemmel szabadult, de pedagó
giai pályára nem léphetett. Felesége az Endrődről elűzött Dienes
Izráné Zlehovszky Margit tanítónővel állást cserélt, s így kerül
tek Endrődre. Balázs fizikai munkában helyezkedett el. Vácott,
Debrecenben, Bokodon, Oroszlányban kubikos munkát végzett
vasútépítésnél.

1962-ben rehabili tál ták. Endrődön orosz nyel v tanításá t
bízták rá, mivel orosz nyelvből már fogsága előtt vörös diplomát
szerzett. Csodálatos szorgalmának és rendkívüli
nyelvérzékének köszönhetően angol, francia, német, orosz és
eszperantóul beszélt anyanyelvén kívül.

A fogság nagyon megviselte idegeit, zárkózott lett Tehet- .
ségét megismerve, az oktatásügy eszperantó és élő idegen nyelv
tanfolyamok vezetésével bízta meg. Pesten, Szegeden, Nyíregy
házán, Gyulán. Békéscsabán, sőt Bécsben is tanított.

Legfőbb emberi értékei a becsületesség, a tudás és az ember
ség voltaki

Tanítási óráin sok értékes - az akkori tankönyvekben nem
közölt - kulruraanyagot is ismertetett tanítványaival. Tan
testületi gyűléseken, továbbképzéseken gyakran kerü It szembe
a hivatalos iskolavezetéssel. Nem egyszer komoly
figyelmeztetésben, megintésben részesült, mivel a hivatalos
oktatási és nevelési elvekkel ellentétes gondolatoknak adott
hangot.

Iskolai ülU1epségeken - pedagógus napok, n6napok alkalmá
val - remek művészi produkciókkal járult hozzá a műsorok

nívójának emeléséhez.
Kedvenc időtöltése a fürdés, az úszás volt.
62 évesen, l 988-ban ment nyugdíjba. Nyugdíjasként Hunyán

A gazdálkodó apa és iparos családból származó édesanya és a helyi Mezőgazdasági Szakközép Iskolában német nyelv
első szülötte volt a négy gyermekes családban. A három fiú és az oktatásában segített sikeresen. Második lánya, Edit (Cs. Nagy
utolsónak született Valika is tanári diplomát szerzett. Barabáson né) a helyi gimnázium történelem szakos tanára. Hat unokája
nem volt óvoda, elU1ek ellenére Balázs S éves korában remekül tette napfényessé rohamos gyorsasággal bekövetkezett
megtanult olvasni il Biblia u~án. Apjuk köztiszteletben álló, elis- öregedését. Mellé még finn nyelv tanulásába is belekezdett.
mert ember volt, aki Barabás utolsó bírója volt. Két éve Arany Diplomában részesült.

Balázs az elemÚ Barabáson, a négy polgárit Dombrádon Kiváló elméje egyre fáradtabb lett, mindsűrűbben kihagyott,
végezte, kitűnő eredménnyel. elhatalmasodott felette a feledés. Félévi leépülés után agyinfark-

A Biblia egész életére mindennapos olvasmánya és tus vetett véget áldásos, fáradhatatlan életének.
életkalauza lett Tisztelettel és kegyelettel gondolunk Rád, a még élő kartár-

Nevelői által rendkívüli képességűnek megismert fiú az said, a Rózsahegyi Kálmán Ált. lskola és Diákotthon dolgozói.
országos hírű református tanítóképzőbe,Sárospatakra került. . Hálásan emlékeznek Rád tanítványaid szülei. Értékes ll"lunká-

1941-töl 45-ig Legátusként Telkibányán tevékenykedett. dat ez úton köszönik meg volt tanítványaid, kik közül még
Kántori oklevelet is szerzett, cserkész csapatvezető is volt. Mexikób61 is érkezett részvéttávirat. Szomorú szívvel köszön el
Tanítóskodását Somsálybányán kezdte. . Tőled a Magyar Demokrata Fórum GyomaendrődiSzervezete.

1948 - 50 között katonai szolgálatot teljesített. Jutalmul tiszti Legyen áldott az emléked, és nyugalmas végső álmod'
iskolába kívánták elöljárói irányítani. A sok agitálás ellenére is Pihentessen az a tudat, hogy munkád benne van a település
viszolygott a lehetőségtől fejlődésében, és hogy életed értékes génjei tovább élnek gyer-

1945-ben Budapesten megismerkedett egy tanfolyamon mekeid, unokáid értékes, boldog életében az idők végezetéig.
Szabó Emma tanitónőveL akivel házasságot kötött. Így tudott Isten veled!
megszabadulni a tervezett tiszti pályától, mert" ... menyass
zonyom, Emmuska, falusi életre vágyik" ... írta indoklásul.

Szülőföld: Bölc,ő, majd koporsó!
Sarkcsillag a negy cgtáj felől!

AnYilny lved i!lyogkcnt jelöl!
Tc vagy a téli hó s il tavaszi zöld,
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3. cslitörtök:
7. hétfő:

17. csütöl1ök:
21. hétfő:

24. csütörtök:
26. szombat:

28. hétfő:

29. kedd:

8. kedd:
12. szombat:
14. hétfő:

15. kedd:
16. szerda:

30. szerda:

SZEPTEMBER HÓNAP ÜNNEPEI

Nagy Szent Gel'gely pápa és egyháztanító
Szent Márk, István, Meoyhél1 áldozópapok,
kassai vértanúk
Szüz Mária születése (K!sboldogasszony)
Szűz Mária Szent neve
Szent Kel'eszt felmagasztalása
A fájdalmas Szűzanya

Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök,
vértanúk
Bellarmin Szent Róbel1 püspök és egyháztanító
Szent Máté apostol és evangelista
Szent Gellért püspök és vértanú
Szent Kozma és Damján vértanúk
Szent Vencel vértanú
Szent Mihály, Szent Gabor és Szent Rafael
főangyalok

Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

SZEPTEMBERI MISEREND

Endrőd

Vasámapokon: 8-kor, és este 6-kor, hétköznap reggel fél 8-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4. vasár-
napján, fél 12-kor.

~
Vasámapokon: délelőtt I O-kor.
HétköZnapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 6-kor,

valamint elsőpéntekenként is, este 6-kor. A szombat esti
mise előesti mise, így érvényes vasárnapra.

Gyoma
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 18 óra.

[1!==N=Y=Í=lt=l=e=v=él=a=sZ=iI=·I=Ő=k=h=öz~11
Az iskolai év közeledtével s::erelnénk a

hívek figye imét jelhivni a hitoktatás
fontosságára Kér/ük. figyeljünk oda
családjainlu'a, hogy gyerekeink. unokáink. keresztgyerekeink ki ne marad
janak a hilokwlásbói'

Kedves Szülőkl

Amikor gyermekeiket megke
reszteltenék, igéretet tettek gyer
mekeik keresztény nevelésére. Az a
tapasztalat, hogy erről sokan
megfeledkeznek. Meglepő, hogy
amikor a gyerekek iskolai
beíratásakor a szülők irásban nyi
latkoznak, hogy akarják-e gyer
mekeiket hitoktatásban részesiteni,
sokan elutasítják.
Ne feledjék... a gyermek keresztény

nevelése is legalilbb annyira fontos, mint a tanitása:
l. A kereszténység 2000 éve az egyetemes emberi kultúra, főleg az

európai kultúra alapja. A kereszténység ismerete nélkül nehéz megérteni az
irodalmat. a művészeteket, a hagyományokat, a történelmet. Amikor
Hazánk minden téren igyeksziK Európa fejlettebb feléhez felzárkózni, ezen
a téren is lépnünk kell. Ezért finanszirozza az ál.lam a hitoktatás l(öltségeit.

2. Ma, amikor körülöttLink a világ átalakulóban van, és sajnos nem
mindig jó irányba, amikor terjed a bűnözés, alkoholizmus, kábítószer
e.!vezet, amikor tönkre mennek az emberi kapcsolatok - főleg a családi élet
- nagyobb szükség van, mint valaha, a szilárd erkölcsi alapokra. Szükség van
arra, hogy a mai, egyre terjedő modern babonák között el tudjunk ígazodni.

3. Benső lelki életünkben szükségünk van az Istenre. Szükség van
Valakire, Akiben bízhatunk, aki - hitünk szerint - vezeti életünket. Ha lelki
válságba jutunk, ha kicsúszóban van a lábunk alól a talaj, és összeomlani
készülünk. szükségünk van Valakire, akibe kapaszkodhatunk. Hogy jobban
tudjunk szeretni. szükségünk van az igazi szeretet forrására, az Istenre.

t

Tudom, sok családban a gyerek dönti el, hogy ak.ar-e vagy sem hinanra
járni. Kérdezem: tud-ejól dönteni úgy egy gyermek, hogy azt sem tudja, mit
utasit el. A kiskorú gyerekek helyett a szülők feladata fele!ősen dönteni az
élet nagy kérdéseiben.

Kedves Szülők I Azt is tamák szem előtt hogy sok esetben a keresztség
és hitoktatás nélkül felnőtt fiatalok, fdnőrt feliel kezdenek érdeklődni. Az is
előfordulhat, hogy templomban szeretne majd házasságot kötni. Akkor
sokkal nehezebb lesz pótolni azt, amit most el mu lasztottak I Nem egy szülő

kapta meg felnőtt gyerm"kétöl,.IW!0' ezt miért nem adták megl Nagy ma a

szülők felelősségel

Kedves Szülők l A Szent Gelkrt Katolikus
Általanos Iskola felekezetek szerint biztositja órarend keretében a hitok
tatást.

A közoktatásról szóló törvények egyértelműen rögzítik. hogy az önkor
mányzati óvoda, iskola, kollégium is köteles biztositani a hit és vallások
tatáshoz szükséges feltételeket.

Városunk önkormányzati iskoláiban is évek óta van hito"1atás. K~pzett

hítoktatók játékos, kőnnyed formában, zenéveL énekkel tarkitva tanitják a
hittant Kérjük, érdeklődjék meg az iskolákban, és vegyék kl a kapcsolatot
a hitoktatókkal.

Az endrődi plébánián szombat esténként felnőtt fiatalok
keresztségi előkészülete folyik, Péntek esténként 7 órakor pedig vár
juk azokat a jószándékú fiatalokat, akik keresztény közösségre
vágynak. Érdeklődjenek az endrődi plébánián akár személyesen,
akáF a 283-940-es telefonon.

Az Egyházközség kérése •

Tisztelettel kérjük a Kedves Híveket. hogy az egyházközségi fenn
wnásukat, az egyházi adót szíveskedjenek rendezni, aki még ezt nem
teile volna meg. A hagyományoknak megfelelően az év másodík
felében elindult egyházi adószedőnk, hogy fejkeresse azokat, akík az
első félévben nem [ették volna tisztele[iiket á plébánián.

Az egyházközségi Képviselőtestület határozata alapján egyediiJál
lóktól minimum 1.400,- házaspároktól 2.800,- Ft-ot kériink egy évre.
Lehet, hogy egyszerre soknak tűnik. Ha elosszuk, egy hónaprQ 116 Ft

.jut. Ez kb. egy tábla csokoládé ára. Minimum ennyivel kellene az egy
házközség működését, és a templom fenntartását támogatnunk.

Kérjük továbbá a katolikus temetóbenlévő lejárt sírhelyek sorsának
rendezését is. . .

Van lehetőség átutalni az egyházi adót, vagy az adományokat Egy
házközség bankszámlájára azoknak, akiknek így kényelmesebb, vagy
nehezen elérhetó1c, esetleg vidéken élnek. Megértésiikel, támogatásukat
előre ís köszönjiik'

Bankszámlaszám:
Szent Imre Egyházközség
OTP Gyomaendrőd, 11733120-20005629

az oldalI szerkesztelle: iványi László plebónos
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TANíTVÁNYAI SIKERESEN
TEVÉKENYKEDNEK ÉVEK ÖTA~H

Az ünnepség után megkértük Hunya
Elekné Varjú Mariannát, aki a cím első,

boldog tulajdonosa lett, hogy
olvasóinknak valljon önmagáról.

"A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző

Főiskolán kaptam oklevelet földraiz-, rajz
szakon. Nagylaposra, majd Gyomára
kerültem dolgozni. 30 éve nagy óraszám
ban tan110m a rajzot, és szakkört vezetek.

Egy-egy iskolában elszigetelten
működik a rajztanár, így minden alkalmat
megragadtam a továbbképzésre. Részt
vettem a Magyar KépzőművészetiFőisko
la által szervezett l éves felsőszintű rajz
tanár továbbképzési cikluson, a megyei 2
0ves komplex gyakorlati sze-mináriumon, CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA

A probléma sokszor a tevékenység
folytatásának hiánya. Hiszen nem minden
középiskolában, szakiskolában tud
szabadidejében irányítottan dolgozni,
fellődni e téren. Jó lenne, ha a sporthoz,
tánchoz hasonlóan nyaranta legalább l
hetet együtt tölthetnének a
képzőművészet iránt fogékony fiatalok.
Alkotómunkájukhoz, indíttatást, a foly
tatáshoz segítséget kapnának. Biztos
vagyok benne, hogy sok fiatal
közművelődési szinten, színvonalas,
rendszeres kiállító lehetne. A saját és
mások munkájában is nyomon követhet
nék a fejlődést és magasabb szint iránti
igényt.

Az iskolák átalakulóban vannak. Az
iskoláknak, a tanároknak is egyéni utat
kell járni. Mindannyiunk vágya, hogy
iskolánk optimális tanulási környezet
legyen, jó programokkal, s motivált
diákokkal.

Munkámhoz sok erőt adott a családi
háttér. Édesanyám gondoskodását,
szeretetét naponta élvezem. Férjem, gyer
mekeim egészségesek, van munkájuk,
faladatuk, ami megnyugtató. Két éves
Emese unokám most a legféltettebb kin
csem."

Kedves Mariann! Kívánjuk, hogy
oktatói munkája tovább gazdagodjon,
hogy keze alól sok-sok szép reményre
jogositó iijú kerüljön ki, akikkel majd
művészeti tárlatokon találkozhassunk,
akik tovább folytatják nevelőjük,

tanítójuk áldásos munkáját. Isten
áldását ké~ük nevelő munkájára.

majd a képzős és ipar
művészeti gyakorlatok
szemináriumán.
Továbbá a tanárok
nyári akadémiáján, s a
nemzetközi konferen
cián.
1986 óta tagja vagyok
a Magyar Rajztanárok
Országos
Egyesületének.
Nyaranta megren-

Rövid h/rben már közre adtuk, hogy dezett 3 napos konfe-renciáin is részt
városunkban Idén elsőször került átadás- veszek. Ez év júniusában Gyöngyösön a
ra az 'tv kiváló pedagógusa" efm. Június Soros Alapilvány az INTERINTRA-SULI-NET
71-én, bensőséges ünnepségen a pol- címmel rendezték meg a konferenciát.
gármester adta át a képviselő-testület (Ha rajztanár olvassa e sorokat, s
által adományozott cimet szeretne jelentkezni a MROE tagjai közé,

Hunya Elekné tanárnőt javasolta e cím: 1751 Budapest, Pf. 142.)
eimre az iskola igazgatónője Giriezné A szakmai háttérben sokat köszön
Varga Erzsébe/, aki (gy indokolta hetek Honti Antal bácsinak, műhely

javaslatát a nevelőtestület előt!· - Hunya galériájában számtalan rendezvényét
é/ekné tamNányaislkeresen tevékenyked- látogathattam tanilványaimmal, volt
nek évek óto... megyei szaktanácsadómnak, kollégám

nak, Békési Mihályné Anikónak, ki minden
tudását közkinccsé tette. A MROE
elnökének Dr. Csőregh Évának, ki a rajz
tanárokat édes gyermekeként szereti.
lVaszkó Irénke néni jut róla eszembe, és
fordl1va.J

Diákiaim eredményei: 30 év alatt
elértünk nemzetközi, országos, megyei,
helyi dobogós helyeket. Az idén 1997/98
as tanévben 19 tanulómat jutalmazták
könyv, vagy pénz formájában. Továbbá
sok-sok oklevéllel ösztönözték a többieket
a folytatásra. A legszebb jutalom egy
gyermek számára, ha szakmai táborozá
son vehet részt. 2 alkalommal vettünk
részt nagy létszámban Zánkán, művészi

táborban, jutalomból.

MINDENT EGY HELYEN

~
Ji,'~; PIKTOR BOLTBAN!

%~/"·3.'" ndrőd, Fő út 204.
.'~"'" ".:. 66 386 611 lé·;·j\ ;' '" : - - ,

t 1:&\'*'
~~ Kaphatók:

- festékek, lakkok, ecsetek,
- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.
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BULA TEREZ

Garancia! Minőség!

Kedvező ár!

Gett~i eipG

A kiállítáSI lámogauák:
a Kohán Kép/ár. a Kner Nyomda, és a Tímár vendég/ó'

Köszönjiik!

'~éretes lábbeli készitést
mérséfcelt felárral r/állalunk. /I

35-től 42-es méretiq.
SECI/W MODELL BT.

Fő út 57. Wolt Napkeleti rJendéqlő he{,Jén)
Telefon: 06-66·386·800

újra együtt

GYOMAENDRŐD,Fő út 140/2. - Tel.: 06-66-283-359

elismerést azonban mégis csak
életének utolsó éveiben kapott.
Kétszer jutalmazlák Munkácsi-díjjal,
1965-ben a Magyar Nemzeti

Galériában megrendezték gyűjteményes kiálJítását is, amely szakmai
körökben a meglepetés erejével hatott. Díjai ellenére legtöbben, mint
vidéki festőt, jó, ha névről ismerték addig. A Magyar Nemzet kritikusa
lelkes cikkben méltatta művészetér.Az Alföld Riverájának nevezte, s a
mexikói falképfestőkkel rokonította nagyméretű kartonjait elemezve.
1966-ban, már súlyos betegen megkapta a Kossuth-dDat is. Halála
után, ahogy a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején a neoavant
gard művészet a "három T" jegyében a "tűrt" kategóriába lépett elő, rá
is, mint elődre egyre gyakrabban hivatkoztak. Bekerult a lexikonba és
kézikönyvekbe is. Különösen "A háború emléke" c. freskótervét
értékelték nagyra.

Corini Margit életének utolsó három évtizedében. de utóéletében
sem volt szerencsés. Kitelepítésekor 55 éves volt. Mire a légkör
valamelyest enyhült, túlságosan öreg és csalódott volt, hogy vissza
verekedje magát a szakmába. A hatvanas évek elején tett ugyan néhány
erőtlen próbálkozás, kérvényeket, leveleket írt, de végül belátta, hogy
a nagy Dálnoki Miklós Béla unokahúga még mindig nem kívánatos
személy ebben az országban. Még 1976-ban is nehézségekbe ütközött
gyomai kiállításának megrendezése, pedig a megnyitón a francia
nagykövetség is képviseltette magát. Kései elismerést jelentett számára
az ezt követő vidéki kiállilás, és szereplése a televízióban Vitray Tamás
Terefere cÍInű műsorában.

1982-ben bekövetkezett halála után hagyatéka Gyomaendrődre

maradt. Sokáig nem tudott a város megfelelő helyet biztosítani az
alkotásoknak. A gyűjtemény meg is szenvedte ezt. A nem megfeklő

tárolás és őrzés miatt 1992-ben tizenhét képet elloptak., amelyek közül
hatósági segítséggel is mindössze nyolc került elő. Szomorú igazolása
ez a Conni életmű valódi értékének. Mostani időszaki tárl;uunk aug.
15-lg' mutatja be Kohán György és Corini Margit alkotásait. A Kohán
képek monumentális mérete, a szűkös tér, a két művész egymástól
nagyon is eltérő stílusa nem kis fejtörés okozott a kiállítást rendező

Uléssy Zoltánnak., de végül megtalálta a legmegfeleló1>b megoldást. Az
első teremben a Corini képek láthatók, az 1932-es közös kiállításon is
szerepelő "Teljesajakú önarckép" uralja a teret, csupán a terem egyik
sarkába kerültek Kohán grafikák és a művész fotója. valamint rövid
életrajza. A belső helyiségben Kohán festmények váltakoznak
grafikákkal. A fő helyet a "Napkorong, kazal" című kép foglalja el. A
termek nyitott ajtainak során át kellő távlatot kapnak a méretek és az
izzó, ragyogó színek.

Az ablak teszi
a házat
MŰANYAG AJTÓK,

ABLAKOK GYÁRTÁSA
EGYEDI MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81 ll,
Tel/Fax: 66/386-328

Különleges kiállítás megnyi- ' . /.
tójára, - a júliusi uborkaszezon LAPZARTA UTAN.
ellenére, - szép számú közönség K O h á n és C o r i n i
gyúlt egybe július 16-án délután
négy órakor A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény városi kép
tárában, ahol Kohán György és Corini Margit alkotásai hatvanhat év
után újra együtt láthatók. A kiállítást Gyarmati Gabriella, a gyulai
Erkel Ferenc Múzeum fiatal művészettörténésze, igazi nyári cse
megét ajánlva nyitotta meg a város művészetkedvelő lakóinak és az
idelátogató turistáknak

1932 áprilisáb;m a Nemzeti Szalon hetvenhetedi~ csoportkiál
lításán, mint ifjú titánok szerepeltek együtt más fiatalok: Bardócz
Árpád és Némethy Béla festőmüvészek, valamint Rahmer Mária
keramikus társaságában. 'Corini Margit harminc olajképpel jelent
kezett ekkor. Corini akkori népszerűségét és ismertségét mutatja,
hogya katalógus a többi kiállítókéhoz képest háromszoros, négysze
res áron kínálja alkotásait.

. A Budapesti Hídap a "Pirossapkás önarckép" alapján így jellemzi
il művésznőt: "Corini Margit a monoklis, férfias kinézésű önarcképe
u'.án ítélve, minr ember, és mint művész egyaránt érdekes egyéniség",
majd így folytatja: "Magáévá tette a modern párizsi piktúra szellemes
és izgató narkotikumát, és ennek varázsával itatja át a párizsi utcák
éjjeli világából vett színötleteit. Primitívség és rafináltság vegyül
össze mondain (olvasd: mondén - Szerk.) és hallatJanul korszeru
művésutében." Ugyanez a cikk, mint még kiforratlan, lázadó, de
nagy reményekre jogosító művészt jellemzi az alig huszonkét éves
Kohán Györgyöt, kiemel ve a zenében és az építészetben megnyi
latkozó monumentalitás iránti vonzódását. A zene és il

társművészetekkésőbb is ihlető forrásai maradtak, ezeken keresztül
a lét érrdmének filozofikus megfogalmazásai is beszüremlettek
művészetébe. Járt Olaszországban és Párizsban is, de ösztöndíja csak
az oda utazását t"edezte. Így temetőkben aludt, képmásolásból
tengődött odakint. Mégis megismerkedett Itáliában az új, novocento
törekvésekkel, Párizsban pedig a Cézanne, Matisse és a "Vadak"
(fauveok) festészetével, de a mexikói Diegó Rivera művészetével is,
ilkinek képei igen nagy hatást tettek rá. Ez a megmerítkezés
r:lősegítwe, hogy önmagára találjon. Nem vált provinciálissá
művészete a hódmezővásárhelyi festők körében sem. Bár gyakran
f~ldolgozta az alföldi festészet témáit, mégis megőriztekülönállását,
a jellegzetes, senkivel össze nem téve<;zthető koháni stílust.
Monumenralitás, a sötét és a világos, hideg és az élénk, izzó ellentéte
jellemzi koloritját. A múlt utáni sóvárgás és a jelen szétlöredezeltsége
grafikáit és fesunényeit egyaránt meghatározó élményanyaga. Míg
Cori ni fejlődése 1945 után gyakorlatijag megállt - ezt magyarázza
1952-es Gyomára történő kitelepítése, ebből fakildóan művészi és
emberi kapcsolatainak megszakadása, s az a tizenhárom év, amivel
idősebb volt Kohánnál, - addig Kohán állandó egzisztenciális gond-
jai ellenére még az ötvenes-hatvanas években is fejlődött, változott.
A hazai művészeti élettől ő nem volt elzárva, szabadon ingázott
Gyula, Hódmezővásárhely és a főváros között Az alföldi festó1<höz
való kötődése, félparaszti származása miatt - apja urasági kovács volt
- elnézték még kubisztikus. expresszionista próbálkozásai is. Igazi
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Tisztelt Választópolgárok!
A közelgő önkormányzati választásokra

rekimel!el li Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség helyi szervezete bemutatja
képviselő-jelöltjeit. akik vállalkoznak az
endrődi városrész lakosai érdekeinek
képviseletére. és a város összes lakosainak
érdekében szeretnének dolgozni az önkor
mányzatban.

Jelöltjeink nem pártprogramot képvisel
nek, hiszen az MKDSZ társadalmi
szerveződés, mely három fő alapelvre épült:
i":Z emberek feltétlen t!s,zteletére, az egymás
iránti felelősségre és' arra, hogy a helyi
ü;"ryeket amennyiben lehet, helyben oldhassák
meg. Szervezetünk Gyomaendrődön a leg
nagyobb szerveződés, melyben a lakosság
n1ÍJ1den rétege képviselve van.

JelölIjeink támogatni kivánnak l17Índen
olyan ügyet, mely a település jobbá, szebbé
tételére irányul. Foglalkozni fognak a
lakosság ügyes-bajos dolgaival. Céljuk: a
I)')/gltrok szolgálata'

iltjeink, ha elnyerik az önök szavaza
kormánywtban nem válnak majd

"C :In""ató Jánosokká", mivel nem köti őket

"jJ. i, : ,'iíiség".
Jelöltjeink közöl! van kiváló pénziigyi

. c:dasági szakember, vannak vállalkozók,
ik szaktudásuk alapján n1inden tekintetben

felelős döntéseket tudnak hozni.
Kérem az endrődi választó-polgárokat,

hogy szavazatukkal támogassák az ill bemu
ICtkozó jelöltjeinket, hogy majd ők is támo
gathassák. szolgálhassák Onöket'

Jelöltjeinket támogatják a FiDESZ Mag
yar Polgári Párt, az jvIDF, és a helyi civil
szervezetek..

Vaszkó András
MKDSZ helyi elnöke

BEMUTATKOZUNK:
(abc sorrendben)

9 sz. Választási körzet jelöltje:
Császárné Gyuricza Éva
"Én nem tudhatom másnak e tájék mit

jelent, nekem Szülőhazám .. " (Radnóti)

A város Endrődi

részén születtem, és
mai is a szülőházam

ban élünk férjemmel,
a Damjanich u l5-ben.
Sokan lehetnek,
különösen a fiatalok
között, akik nem
ismernek, hiszen
hosszú éveken át
sajnos nem itthon,

hanem a fővárosban éltem és dolgoztam a
családommal együtt. Hogy miért? Sajnos
nem új keletű az ok. Már a 60-as években

sem volt megtartó ereje aszülőföldnek,

ugyanúgy ahogy most sincs. Településünk
egyik óriási gondja ez, a fiatalok kénytelenek
elvándorolni, hiszen helyben a megélhetés
sokkal nehezebb, kevés a munkalehetőség.

Pénzügyi és Számvitel i Főiskolán

szereztem meg a felsőfokú képesítést. Jelen
leg nyugdíjas vagyok. A megszerzett gyakor
latom, a több évtizedes intenziv, kitartó, és

.vezetői munka, úgy gondolom, hogy elég
erőt, edzettséget halmozott fel bennem. Tudá
somat szeretném szülőföldem javára fordí
tani, úgy gondolom, hogy képes vagyok arra,
hogy a köz javát, a köz érdekét szolgáljam,
feltétel nélkül. Eddig civil szerveződésekben

tudtam a közjót szolgálni: az Endrődiek

Baráti Körének 8 éve a titkára vagyok, ezen
kívül a Honismeretí Körne~ és a Múzeum
Baráti Körnek vagyok itt Endrődön a tagja.

Mintegy féléve figyelemmel kísérem az
önkormányzat munkáját, elj árok a testületi
ülésekre, elolvasom a bizottsági előter

jesztéseket.
Felelősségteljes munkának ítélem az

önkormányzati feladatokat, és abban a
"szerencsés" helyzetben vagyok, hogy mint
nyugdijas, n'em kell az időmet megosztani
fó állássaJ.

Megválasztásom esetén közvetlen,
folyamatos, élő kapcsolatba szeretnék kerülni
a választóimmal, mert csak így tudom
elképzelni ügyeik, és a város ügyeinek szol
gálatát.

Szeretnék a város javára lobbizni, ott és
akkor, amikor kell, és lehet. Szeretném, ha az
a fej lesztési elképzelés, amely a város
felzárkózását, felvirágoztatását ruzte ki célul,
az minél előbb elkezdődjön, és be is fejeződ

jön. Szeretném, hogy szülőfalum, illetve
városom olyanná fejlődjön, ahol szívesen
itthon maradnak a fiatalok, ahol jól meg
találják a számitásukat az aktív korban lévő

gazdák, vállalkozók, alkalmazottak, és mind
azok, akik becsületesen, jól szeretnének élni,
és dolgozni. Végül de nem utolsó sorban
szeretném, ha a nyugdíjasok is jól éreznék
itthon magukat, élvezhetnék munkájuk
gyümölcsét. Látván, hogy nem hiába dolgoz
ták le kemény munkával életüket, érdemes
volt, megérte, hiszen az utódok szívesen
veszik át a stafétát és építik, szépítik tovább
mindazt, amiért ők is dolgoztak, a
szülőföldön való boldogulást. Őszintén

hiszem, hogy nem megvalósíthatatlan álom,
amit szeretnék. Valóra válhat, ha mindnyájan
úgy látjuk, hogy érdemes a városunkért, a
városunkban dolgozni, hiszen az a sajátunk:
Gyarapítsuk együtt, egymásáért!

Ezekkel a gondolatokkal mutatkoztam be
Őnöknek, mint képviselőjelölt. Ha
egyetértenek céljaimmal, kérem, hogy jöj
jenek el október 18-án a 9-es számú

választási körzet szavazó helységeibr
szavazzanak rám! Én a fenti célok 11',:
valósításáért tisztességgel és felelőssl'. ,.::
tudnék dolgozni, de ez csak az Önök
gató együttműködésével lehetséges.

"Közös élmény, közös munka nélkül nem
lehet előre menni".

Császárné Gyuricza Éva
képviselő jelölt

)

10. sz. Választási körzet:
Ungvölgyi János
"A Legnemesebb Munka az Életben
Az Emberek Szolgálata."

1964. november 29-én, Szarvason szület
tem. Általános iskolai
tanulmányaimat
Endrődön végeztem,
majd Gyomán a Kiss
Lajos Gimnázium és
Cipőipari Sza
kközépiskolában
érettségiztem.
Budapesten a Könnyü
ipari Műszaki

Főiskolán bőrfeldolgozó-ipari üzemmérnöki
oklevelet szereztem 1988-ban. Egy éves
sorkatonai szolgálatom után kerültem az
endrődi Cipész Szövetkezetbe - mint műsza
ki modellőr.

1991-ben átkéréssel Dévaványán
helyezkedtem el, s lettem A SZIGETI
TOPÁNKA CIPŐIPARIBt. vezetője, s a mai
napig ebben a minőségben dolgozom.

Nős vagyok, két gyermekünk született:
Péter, akijelenleg egy éves, és Zsuzsanna, aki
5 éves.

Fő fejadatomnak tekintem a
munkanélküliség problémáját. Ennek
érdekében a meglévő vállalkozások és cégek
megőrzése, támogatása helyi szinten, továbbá

.új munkahelyek létesítésének kiaknázása és
megvalósítása - megfelelő önkormányzati
adókedvezmények támogatásával, ter
mészetesen országos és megyei pályázati
lehetőségekkel kiegészítve, úgy ahogy
munkahelyemen tettem nem egy esetben si
keresen!

Másik fó feladatom a perifériára szorult
kél település rész Nagylapos és Öregszőlő

felzárkóztatása a városhoz, bekapcsolása a
város vérkeringésébe, - úgy hogy érdekeik
minden fórumon érvényre jussanak. Semmi
lyen döntés beleegyezésük nélkül nem szüle
thet, nem valósulhat meg (pl. Öregszőlőben

az idősek otthona, az óvoda megléte lét
fontosságú). Nagylaposon a gyógyszálló
felépítése és megvalósílása létfontosságú
külföldi befektető közreműködésével.

Fontos, hogy a megkezdett úthálózat építését,
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közreműködésével. fontos, bogy a
:legkezdett úthálózat építését, a járdát és a
víz bevezetését pályázat útján - önerős segít
séggel befejezzék.

Az embereket szeretném szolgálni, ha a
polgárok bizaJmukkal megtiszteJnek.

Ungvölgyi János
képviselő jelölt

VÁROS(utl(

"Tulajdonképpen azt hihetné az ember,
hogya múlt lecseng. Oe nem,
eltűnik, aztán visszatér,
aföldet megkerűlve visszatér,
akár az éyszakok, melyek
hol maggá tömörülnek, hol kinőnek,
pontatlan ú/jain atéridőnek"

(NEMES NAGY ÁGNES)

ENDRŐD
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ÖTVENÖT ÉVVEL EZELŐTT...

IV. (befejező) rész

BÉKÉSVÁRMEGYE ÚTMUTATÓJA. 1943.
Kultúra, pénzügy és gazdaság

GYOMA

És mégis rendben lesznek az endrődi temetők...

Nem adtuk még hírül, mégis sokan tudták és várták, hogy mikor kezdödik a temetők rendbetétek.
Ám közel két hónapos huzavona után sem jöhetett létre az Soros Alapítvány - az Önkormányzat - az
egyházak és a Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége közöni megállapodás.

Az Önkormányzat ugyanis teUesíthetetlen feltételeket szabott a katolikus egyház számára. Ennek
következtében meghiúsult a Soros Alapítványtól pályázaton nyert 2.5 millió forintos támogatás.

A reménytelermek látszó helyzetben, azonban jelentkezett a némethonban élő honfitársunk,
Katona Sándor, aki már eddig is sokat ten városunkért, és felajánIon adományával, valamint az endrő

di vállalkozók és polgárok anyagi segítségével létrejöhetett a Munkaügyi Központ és a Katolikus
Egyház között a megállapodás, meJy biztosíya, hogy szeptember l4-től 2,5 hónapra 14 ember
munkálkodik majd a temetők rendbehozataJán.

Hírül adjuk azt is, hogy rövidesen megkezdi müködését az az alapítvány. mely a további támo
gatások, felajánlásokat fogadja és kezeli.

Hálás köszönet illeti meg Katona Sándort és mindazokat az endrődi vállalkozókat és polgárokat.
akik e reménytelennek látszó helyzetben segítségünkre siettek, valamint a Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltség vezetőjét A támogatók teljes névsorát következő számunkban fogjuk
közölni.

igy tehát a közelgő HaJottak Napján ismét tisztán, rendben várják majd a hozzátartozókat és
tisztelőket az endrődi temetők, amelyek így ismét a békesség és kegyelet kertjévé válhatnak.

7. sz. Választókörzet:
Véha Lászlóné Szediák Ildikó
"A tettek színterén derül ki, hogy kiben

milyen a hazaszeretet" (Radnóti)

V é h a
Lászlóné
SzedIák
I l d i k ó
vagyok. 1956
márciusában
születtem.
Börfeldolgo
zó ipari
diplomát
1977-ben
Budapesten
szereztem.

Majd az ENCI-ben kezdtem dolgozni műsza
ki fejlesztöként 1993-ig. Ekkor sajnos
leszázalékoltak. Férjezett vagyok, és van két
gyermekem. Már közel két éve tevékeny ke
dem a Polgármesteri Hivatal humánpolitikai
bizottságában, külső szakértőként, mely
máris betekintést tett lehetővé a képvisel5i
l;JUnkába. Jelenleg férjem vállalkozásába
~egítek be.

Szeretném, ha körzetemben sikerülne
bekerülni a helyi képviselő testületbe az
Önök segítségéve!. A következő feladatok
megvalósulását szeretném véghez vinni:

- A mi körzetünkben még mindig ala
csony szinten van az infrastruktúra színvona
la. Ezért azon leszek, hogy a lehetőségekhez

mérten minél több szennyvízcsatorna és
útburkolat létesüljön.

- Törekednünk kell továbbá arra, hogy a
városunkban már működő és működni kívánó
kisvállalkozókat minél jobban segíteni
tudjuk.

- Továbbá a munkanélküliség minél na
gyobb arányú megszüntetése.

- Továbbá elhatározott szándékoIn,
időközönként, választó körzetemnek a prob
lémáit a fogadó óráimon meghallgatni.
Amennyiben tőlem függ, gondjaikon segítek,
és ügyes-bajos dolgaikban eljárok.

Ezért kérem, hogy szavazataikkal támo
gassanak!

Véha Lászlóné Szediák Ildikó
képviselőjelölt

Filmszínház. Tulajdonos: Szabó Imre
Endrőd-Gyomai Takarékpénztár.
Alapítva: 1983.
Igazgatóság elnöke: Csernus Mihály apát
plébános, magy. kir. kormányfőtanácsos

Gyoma-endrődi Hitelszövetkezet Fiókja,
Fiókvezető: Szabó József.
Endrődi Kereskedelmi Rt. I. és II. számú
malma.
Véha Máté malma Kondorostanyán.
Endrődi Kereskedelmi Rt.
Alapítva: 1908-ban, mint Keresztény
Fogyasztási Szövetkezet, 1936-ban Rt-vé
alakult át.
Elnökigazgató: Ifj. Kovács Dániel.
Öregszőlősi "Hangya" Fogy. és Ért.
Szövetkezet.
Elnök: Hunya Vince
Gazdasági Népház.
Elnök: Kulik Imre.
Gyümölcstermelők Egyesülete.
Alapítva 1937.
Elnök: Harsányi László közs. főjegyző

Méhészek Egyesülete.
Alapítva: 1937.
Alapító és díszelnök: Harsányi László
közs. főjegyző

Összbirtok: 26.386 kat. hald szán
tóföld, melyből 5780 kat. hold 100
haldan felüli, 18.296 kat. hold 100
holdon aluli, 2.310 hold községi birtok.

Művelési ágak: 22.738 kat. hold szán
tóföld, 1.390 kat. hold legelő, 1.815 kat.
hold. terméketlen, míg a többi rét, kert,
erdő, nádas.

Gyoma-Endrőd Hitelszövetkezet, mint az
üHK tagja.
Alapítva: 1898-ban, mint Takarék és Önsegé
lyező Szövetkezet, l 900-ban alakult át...
Alapító: Dr.Bácsi Lajos ügyvéd.
Elnök: Papp Zsigmond
Békésmegyei Takarékpénztár Egyesület. 1928
ban beolvadt a BékésI," Ált. Tak.-ba.
1938-ban Békésm. -Általános és Békésm.
Takarékpénztár Egyesület.
1941-ben beolvasztona az endrődi fiókin
tézetet.
Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet.
Elnök: Gaál Antal.
Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet.
Alakult: 1939.
Elnök: Bay József ref. elnöklelkész.
Hombár Szövetkezet
Alapítva: 1936.
Vitéz Váry József ecetgyára
Alapítva: 1939.
Első Budapesti Gőzmalom Rt. gyomai telepe.
Alakult: 1919.
Iparos és Keresk. ifjak Önképző köre.
Elnök: Kassai Lajos.
Holler szálloda és énerem.
Alapítva: 191 2-ben.
Bérlőtulajdonos: F. Kiss Endre.

A község határa: 39 104 kat. hold és
1.141 négyszögöl, melyből 17.000 kat. hold
100 kat. holdon felüli, 22 ezer 100 kat.
holdon aluli.

Művelési ágak: 29.000 kat. hold. szántó,
7.600 kat.hold legelő, 2.600 kat. hold ter
méketlen, és utak, míg a többi szöllö, erdő,

kert, vízmeder és mocsár.
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BÚZA MIHÁLYNÉ, ilki a Mátyás kir. u. lS/I
ben lakolt, 82 éves korában rövid szenvedés
utan július 29-€n elhunyt Temetésére augusz-

VFlilOSOtU{

tus ll-én került sor Endrődön. Gyászolják:
férje, rokonai, ismerősei.
DÁVID ÁDÁMKA,augusztus B-cin rövid súlyos
betegségben 18 hónapos korában halt meg,
temetésére 12-én került sor. Gyászolják: szülei,
testvére, nagyszülei, rokonai, ismerősei.

GONDA KÁROLYNÉ, aki Attila u. 34. sz. alatt
lakott 87 éves korában, július 31-én hosszú
szenvedés után lel1<ét visszaadta teremtőjének.

Temetése augusztus 4-én volt Gyoman. Gyás
zolják: gyermekei, unokái, dédunokái.
HARNOS JÁNOSNE GELlAI TERÉZ, aki a
Míkes Kelemen u. 24-ben lakott 61 éves
korában hosszas, súlyos betegség után hunyt el
augusztus lO-én, temetése Endrődön 12-én volt
Gyászolják: férje, 2gyermeke és családja.
JOÓ LÁSZLÓNE MOLNÁR ESZTER, volt
Arany]. u. 24. sz. lakos augusztus S-én hosszas
betegség következtében hunyt el. Temetéséről
később intézkednek. Gyászolják: 3 gyermeke, 6
unokája, 7 dédunokája. 83 éves volt
JOÓ Al\lDRÁS, aki ugyancsak az Arany Jcinos
U., 24-ben lakott rövid betegség utan 49 éves
korában augusztus 6-án elhunyt Temetéséről

később intézkednek. Gyászolják: testvérei
családja és az ismerősök.

KELEMEN KÁROLY, aki Budapesten élt
tragikus hirtelenséggel 45 éves korában távo
zolt az élők sorából július 31-én. Temetése
Gyomán augusztus 10-én volt Gyászolják: édes
anyja, testvérei és -családjai, rokonai, és az
ismerősök.

. 1998. szeptember

KOCSIS lAJOS, Lehel u. lQ-ben lakott, amikor
rövid szenvedés utan, 89 éves korában július 28
cin visszaadta lel1<ét Teremtőjénele Gyászolják:
testvére és testvére családjai, és az ismerősök

PUTNOKI ISTVÁN, aki a Mátyás Ku. 20. sz.
alatt lakott, rövid szenvedés utan augusztus 13
án meghalt 17-én temették eL Gyászolják:
felesége, 5 gyermeke, II unokája, 6 déduno~á

ja.
RICSEI BAlÁZS, aki aMicsurin u. 26-ban
lakott, türelmesen viselt súlyos betegség után
71 éves korában augusztus 6-cin elhunyt. Gyás
zolják: felesége, 2 leánya és családja, rokonai és
a barátok.
ROSZA PÁL, a Vásártéri Ltp. 28 sz. lakásában
élt, anúkor Iragikus hirtelenséggel 55 éves
korában, augusztus B-cin érte a halál. Gyomán
25-én temették el. Gyászolják: 3gyermeke, volt
felesége és é!ettársa
TÍMÁR EDE, aki Bicskén a Bethlen Gábor u.
39-ben élt hosszas szenvedés utan 66 éves
korában július 27-én elhunyt. Temetésére
augusztus 3-án kerillt sor. Gyászolják: családja,
gyermeke, unokája és ajó barátok, ismerősök
UHRIN PÉTERNÉ TÍMÁR ETELKA, ak.i a Kil
ián tér 26/1 sz. alatt élt, hosszas, súlyos
betegség következtében augusztus 6-cin távo
zott az élők sorából. Temetése Endrődön

augusztus 8-án volt Gyászolják 3gyermeke, 6
unokája, 5 dédunokája, a rokonok, ismerősök.

BÉKESSÉG HALÓ PORAIKON,
FOGADJA BE ŐKETAZ ÚR

AZ Ő ORSZt\GÁBA
AZ ÖRÖK VilÁGOSSÁG RAGYOGJON

FEIEITÜK.!

HUN AI KRÓNIKA
Hírek (lZ iskolából

Kedves Olvasóimi
Mire Önök e sorokat olvassák, iskolánkban már

megkezdödöll az 1998/99-es tanév. De mi81ölt az új
I,,'lévről beszélnék, emlékezzünk egy kicsit az elmúlt
nyárra. Igéretemhez híven beszámolok a lelső lagozalosok kirándulásáról, amelyen
évről-évre az ország egy-egy lajegységél mulatjuk be a tanulöknak. Ebben az évben
aDunakanyarral ismerkedtünk Az öt napos kiránduláson 30 gyerek és öt felnőtt vett
részt Igazgatónknak köszönhetően most is sikerült pályázati pénzzel támogatni a
gyerekeket, így csak 5400 FI-ot kellelllízetniük Vonallal utazIunk Kismarosra, amely
külön élmény, hisz a családok ma már autóval közlekednek Az első nap az
ismerkedésé volt. Elhelyezkedtünk a kétagyas szobákban, felledezö útra indul unk a
lábor területén és a faluban. A lányok a medencét keresték fel, és egész délután
lubickollak. a liúk inkabb a horgaszat örömeit választották. Asok izgalom hatására
nehéz dolga voll az éjszakai ügyeieinek, mire mindenkit meggyözött. hogy 'aludni is
kell. mert másnap nehéz túra vár ránk."

Reggel kisvasúton indultunk Királyrétre, majd innen gyalogoltunk tovább a
Börzsöny belsejébe Kitünő túravezetőnk, Dodó, ismerte az erdö minden titkál, és ezt
igyekezett megosztani velünk. Ámulva hallgattuk magyarázatait a különböző lalaj
lákról, védet! virágokrói, növényekről, állatokról. Megtudhattuk, hogyan lehet egy
gombán üzenetei hagyni, és azi is, hogyan nő óriásra egy tapló akiszáradi fa törzsén.
A szabadban ellogyasztoll ebéd után Dodó egy o1Y2:J ösvényre vezetet! bennünket,
chaI léldrágaköveket gyüjthellünk A bátrabbakat pedig egy igazi hegymaszásra
invitálta, amely már nemcsak bátorságot, de kitartást és ügyességet is igényelt. Az
ii:]almas lúra ulán egy csörgedező patak melleIt piheniünk meg.

Másnap Visegrád voll az úti célunk. Csodálatos hajóút részesei lehellünk, amíg
Verőcéről Visegrádra értünk. A vár tetejéről pedig a Dunakanyar teljes pompajában
tárult elénk Ilyenkor elIelejti apedagógus, hogy mennyi munkával és lelelőséggel jár
egy ilyen túra. és boldog, hogy ezl acsodát megmutathalja lanitványainak

Az utolsó napunkat a táborban töltöttük. Délelőtt egy érdekes kutyabemutatón
vellúnk részt, adélután pedig a játéké volt. Fiaink barátságos futballmérkőzésre hívták
aszomszédos táboriakókat. A többiek inkább astrandolást választotlák. vagy a még
hiányzó ajándékokat vásárolták meg Másnap szomorúan csomagollunk, de

reméljük, jövőre ugyanilyen tartalmas és érdekes
kirándulas részesei lehetünk.
Hazaérkezésúnk után sem maradtak program nélkül
gyermekeink. Évek áta hagyomány, hogya 4. osztá

Iyig úszótanlolyamon vesznek részt diakjaink. Idén 20 gyermek Járt Gyomaendrődre
Volt közöttük, aki még csak most ismerkedell az úszás alapjaival, de olyan is, aki már
negyedik éve jár, és magabiztosan ugrik amély vízbe. A nyár folyamán 1hétig hat
alsó tagozatos gyermek vett részi Nyíregyházán a Tanárképző FŐiskola állal
szervezelt Országos Matematikai Taborban. Diákjaink kivalóan megálltak helyüket.
ezért jövőre is visszavárják öket. Ebben természetesen benne van a gyermek szor
galma, tehetsége és az egész évben velük foglalkozó pedagógus munkája

Még egy óriási örömhír ért bennünket a nyár folyamán. Iskolánk elnyerte a
Soros Alapllvány pályázatát, amely lehetövé teszi az Internel használatát a faluban.
Ezen a meghívásos pályázaton csak kistérségi ósszefogással tehel részt venni. Az
országban 3 kistérség jutott ehhez a lehetőséghez és ezek közül ez egyik aHUNYA 
KÉTSOPRONY - KAMUT - CSÁRDASZÁLLÁS tersége. A pályázat elnyerése egy 3
éves oktatási programot biztosít a tanulóknak A 7-8 osztályosok 80 órás intenzív
számnáslechnikai képzésben részesülnek, amelyről bizonyítványi kapnak

Augusztus 1B-án telepílik az Internet elérésére alkalmas számítógépei, a Hun
yadi Szövetkezet által bizlosnolt tanácsterembe, ahol eddig is lolyt számílaslechnikai
oktatás. Köszönetigazgatónknak asikeres pályázatért és aSzövetkezetnek az anyagi
segítségért

Visszatérve az új tanévre. csak kisebb javnások voltak az iskolában, mert évek
óla nincs fedezet a lestésre. Erre csak az ávodaban került sor. Igy szép. tiszla
környezet váqa az új óvódásokaL

Az iskolankban 70 gyermekkel kezdiük meg az úi tanévet, közülük is külön
szeretettel várluk a kis elsösóket l

A tanév szeptember 1-én kezdődött, de a pedagógusok már augusztus 25-től

készültek adiákok fogadására.
Minden kedves diákunknak, pedagógus-társainak, szülóknek, nagyszűlőknek

kívanok sikerekben, ötösökben gazdag, eredményes tanévet
TíMÁR BELÁNÉ
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GYOMAI REFOR1\1ÁTUS TEMETŐK ÉS TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK - II. Rész

A fej fákat, illetve az öregek szavával élve "fűtűl való pihentek. A sírsorokat É-D-i irányban, a sírokat Ny-K.-i
fákat" ügyes kezű faragó emberek, kerékgyártók, ácsok, asz- irányban ásták meg, mert "a halottak arccal a felkelő napba
talosok készítették. Némelyeket csak úgy "bartságbúl" kellett nízni ... " (Jóllátható ez az elrendezés az Öreg temető

faragták. Mestereknek valamit fizetni kellett érte. A fejfák- néhány meglévő régi sírjának tájolásán, a mezőgazdasági

nak való "akácderík" ott száradt az udvaron, előre elkészítve. művelés alatt álló területen.) A sírásókat kint a temetőben

Erről minden rendes "Öregggazda" idejiben gondoskodott. étellel, itallal megvendégelték, legtöbbször kenyér, szalonna,
Volt aki még fiatal korában kijelölt egy kis akáccsemetét, pálinka, netán borital, vót aki tejfeles paszújlevest vitt ki
hogyha megnő ebből készítsék a fej fáj át. A fejfa vastagsága, nekik vászonfazikba. Előfordult, hogy igen jó kedve lett a
formája, díszítése jelölhette az illető vagyoni állapotát, sírásónak, tehát így volt ez jól, mert az elhunyt jóljárt
nemét, korát. Módos gazdának, szép, derekas, tekintélyes szegíny feje, itt hagyta ezt a keserves-kínos világot. A
fej fáj a volt. A fejfa mindenképpen antropomorf faragvány, sírásók a temetéskor mindahányan lapáttal a hónuk alatt
mert részeit is az emoeri testrésznek megfelelőenmondották, jelentek meg, ők a "lapátos emberek". Ők hantolták be a sírt
pl.: "fejfavirág a homlokán volt, volt szép csipkézett s bizony egy-kettő megtörtént ez az aktus, mert előfordult

szemöldöke, fejrísze, törzse, lábrísz, a derekán az írás", ez egy-egy temetésen, hogy 30-40, sőt 70-SO lapátos ember volt
utóbbi az elmaradhatatlan A.B.FR.A. betűkkel kezdődött, ez jelen. "Cserélték" egymást, hogy mindengyikőjökhozzátér
annyit tesz: A Boldog Feltámadás Reménye Alatt, s tovább; jen a sírhoz. A lapátos emberek számát még hosszú esz
itt nyugszik... " Ezenkívül még a "nagy háború előtt" adtak tendó1<: múlva is nyilvántartották, emlékezetben tartartották,
két darab "lábtúl való fát" is, ezeket a sír végébe tették. A mert "annál nagyobb vót a tisztességtétel, mennél több vót a
sírokat rokonok, jó barátok, legénypajtások, szomszédok, lapátos ember", akinél nem volt lapátos ember az "rongyem
utcabeliek (sorolni lehetne tovább a részvétel okát) ásták ki ber" volt. A fejfák egyöntetűen feketére voltak festve,
két öles területen "megfelelőméretben". Ez a sírhely minden régebben szalmapemyével, azt vízzel keverve festették be. A
egyháztagnak fizetség nélkül "kijárt". Gazdaembemek volt fiatalok fej fáj át világos kékre festették, s akit meggyilkoltak
cselédei, béresei ásták a sírját (már amelyiknek!). Ha annak "veresre" festették a fejfáját. A festésnél különböző

tiszteletet érdemlő, kedves ember volt a sírját jó mélyre és praktikákkal dolgoztak, mert jó tojásfehérjit is kevertek bele
szélesre ásták, az oldalát ásóval "tükörfínyesre nyestík", s a festékbe, meg a halotti torra levágott máj ával dörzsölték
még "zsoltár-, vagy bibliai idézetet is vístek bele". minden be. Egyszóval (több szóval) helyszú1<:e miatt nem tudom tel
sírba padmalyt (oldalkarnrát) ástak, kettőt is. Így aztán volt jes - általam felgyűjtött - anyagot közölni s csak reményke
olyan sír amelyikben gyerekeivel együtt hatan-nyolcan is dein abban, hogy egyszer sikeriii kisebb könyv alakban

közkézre adni e minden bizonnyal érdekes és a néprajztu
dományt is ismeretekkel bővítő sok évi munkámat. A sírokat
fákkal, bokrokkal is "megjeleiték", illetve beültették. Ked
velt volt a "körtíjfa" (körtefa) később az örökzöldek, or
gonafa, a vadrózsát is "otthagyták rajta a sírokon". Nem
nagyon gondozták a sírokat, majd csak az ötvenes években
jött szokásba többszöri gondozás. Tavasszal, ősszel, halottak
napján rendbetették a sírokat. Úgy voltak vele, hogy amíg
tart a fejfa, addig tart az emlékezet is.

Cs. SZABÓ ISTVÁN



12 VfÍitOSONI( 1998. szeptember

A mesét és a verseket írta: IVÁNYI MÁRJA

REGGEL, DÉLBEN, ESTE

Hojncdol1/o JI!eghasod
Kelelen cc eg
S7:élpukkan 07: éjEoka.
Mini a buborék
Tündér/UI 07: égen Ól,

Sok picinyke csi//ogót
Zsebre rakjo,
Hopp/o, hó
Oli guru/ a napgolyó'

Dé/ben dé/ibáb remeg.
Haboskék Ci7: ég
Szép. s7:Ínes o dé/előll.

MinI a buborék.
Tündér /1.11 a rélen ál,

Hint e7:ernyi bóbitáI.
Szirom rebben.
Hopp/a, hó,
E/gllnt/ CI napgolyó'

Este Wal lengedez,
Mé/y sölel C/7. ég.
A/szik mind a délibáb,

Mind a buborék.
Tündér jÚl a: égen ál,

Sok picinyke csi!!agál
S7:erle szórja,

Hoppla, hó,
Oli gurul a nopgo/yó'

DOMB HÁTÁRA ÜLT A NAP

Szürke szűrben jön az Éj,
Árnyékodtól sose félj I

Domb hátára ült a Nap,
Karimátlan félkalap.

Hold is ébred álmosan,
Táncot járnak párosan.

Domb a Napot leveti,
A Ikonyatkor teheti.

.J. .

~

KIÉ LESZ A JÓ FALAT

Kukurikú kiskakas
Hová olyan hetykén?
E!viszem a matomba
A Júzaszemecském.
Megőrli a molnár majd
Fehér lisztecskének,
Megszitálom, megdagasztom,
S megsütöm kenyérnek...
Jut belőle neked is,
Ha ott leszel eszel is ...
Ha nem jössz el megmarad,
Enyém lesz a jó falat.

- Megbánja bizony Ő, gyakrabban,
mint hirméd l - hangzott a felelet - de
azért megtartja.

Több szó nem is esett. Ballagtak
csöndesen, hogy feljött már a vacsora
csillag is, mire hazaértek.

Másnap azrán kitelt az esztendő.

Elbúcsúzott Jóska a ház lakóitól,
Tlindétől, Perkátó!, s ígérték egymás
nak, hogy jövo nyáron újra találkoz
nak.

Otthon azzai köszöntött be nagy
mamáékhoz nagy lelkesedéssel:

- Holnap megvehetjük az isko
latáskát, mert tudni szeretném, mért
nem eszik halat az őzike, és szénát a
gólya.

Ha ti is kíváncsiak vagytok, tanulja
tok szorgalmasan, mert már itt van az
Ő~Z, s kinyílnak az iskolák kapui.

Jóska Makkosországban VII. (befejező) rész

Beje is csattamorta
Jóska kis kezét nagy bátran
az óriási tenyérbe, aztán
elment fogócskázni a
játékos kedv(í, pajkos
őzikével.

A gólya szárnya alá dugra az egyik
cérnaJábát. és csak a másikon egyensú
tyozta magár, s mikor a szél in
cselkedve nekiszaladr, billegett egy
csÖppeL. Hol az egyik szemét nyitotta
id álmos ILlstasággal, hol a másik
szemét, s úgy pislogott szerte a susogó
fák közt.

Repült az idő, hogy szinte sajnálták.
Eló'bb magasra hágott, aztán gyorsan
gurult lefelé a sugárküllős napkerék.

Akkorra már Jóska úgy feltalálta
magát, hogy nótár:-, fakadt.

- Pacsirtanyomba léptél, látom,
hogy olyan vígan vagyi - vágon felé
hamis szemével él bácsi, de vágott a
kapával is, mert igen csal< benőtre a gaz
a facsemerék tÖvét.

Egyszer aztán kiegyenesítette
derekát, jóíz(íen meg is ropogtatta,
majd a vállára akaszrotta él kiürült
tarisznyát. Bizony, abból már megetlek
mindent. Ők is, meg a vendégállatkák
IS.

. Utánam, aki éhes! - kiáltotta Kirá
ly bácsi, és kétszer sem kellett monda
nia. Otr kocog tak a nyomában fürgén
mind a hármim.

Egy ideig még kérdezgetett is
Jóska, hol erről, hol arról, röppenő

madárról. zöldesen csillogó ezernyi
bogárról, de aztán egyszerre elcsön
desedett, és sűrlf sóhajtások emelgették
apró ingecskéjét. Végül aztán halkan
meg is szólalt:

Ha Petkó meglger valamit,
sohasem b,ínja meg':>

(v BIS500 Gyomaendrőd,
THERM ;; X lparrelepút3.
t.ITÖ"ARlSZÖVnK'Z<T -- ~TIF: 66/386-614, 386-226

Tevékenységeinket piacképes áron kináljuk

l2"Magas és melyépít~si munkák generál kiv.ilelezése - tervezése
ciJ'Transzponbeton és belonacél értékesítés, elöregyártás, szerelés
ez- Egyedi aSZtalos és lakalOS lermékek gyártása (nyílászárók, Inlerspan

búrorok)
c.- Épitöipari anyagkereskedés (fenyő fürészáru, Interspan bÚlorlap

szigetelők.mezek, kartonplasz[lemez... )
c<;" Épílőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu.

keretes állvilnY, útpanel. .. )
"'" Burkolólap értéskesílés (minra lllán)
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Emlékezés egy felejthetetlen
napra

GERGELY ÁGNES:
PANNON ÉG ALAn

Aprésház alalt megfordul az út
jobbra lehajlok s látom afalui

akékre csiszolt hegyi utakon
idegen vagyok kíváncsiskodom

ember sehol csak szőlő és akác
antennák alatt homokból aház

TíMÁR MÁTÉ:
EMLÉKKíSÉRTŐ HAJ NALON...

Duruzsolt oSzendrey·molom,
vadgalomb búgott oz udvaron,
mig opárja vodászla oszemet,
s leste, hogy az a diákgyerek
az árok partján cipőjél veti,
amint parancsbo rendelték neki,
folu után, fonyák elején
vesse vállra, kimélje. Atalpa
ingyen-való marhobőrböl szabva.

(Felelős szerkesztó)

•

Mi volt az élet? Bús zarándokút,
oz Ural és Havonna között,
börtönben és lélek·szabadon,
fel-Ielzokogva koporsók lölöll.
Másszor ölelve, lolán boldogan,
csakhogy ennek mindig Iira von.
Álmodni is, de mindig ide,
a hullámos Körözs mentire,
s ideszánni mindent, ami szép,
végezeIül kihült telemét,
ha ai elet ideje lejár
és megidéz az elrendelt haláL ..

Mire kiért délután közepén,
megszülefell az első kölfemény,
bó-holvan éve, oli, hal a Póskomok
saz Ugor szé~·) összeballagott,
sohol ma a vadult pusztosóg
álomkertjébe ábránd lépte hág,
párnarágán sóhajtani nagyol:
Polydkhalom, élek, még vagyok I

Sment olegényke, hatvan éve már,
o láger-kertnél énekes madár
zengett felette, kéklő ég olalt,
sofülébe szép (lengő szovokat
csobogolI a körbenIutá vére,
ábrándjainak lépés·ütemére.
Mire a Kertek mögötte mor adott
ritmizálta az első versszakot.

Duruzsolt a Szendrey-malom,
álmaimban ma is hallgatom,
somit irlam hatvan évalott,
csokorbo szedve ovél l-jobbo kat,
ime dtnyújtom, annak, ki érte nyúl,
mert érzem, hogy egyre alkonyul.
Addig köszönjük, omig van kinek:
Islen óvjon engem sTiteket,
Fojtám, Hazóm, jó-endrődiek l

(Budaperl, 1995. V. ZI.)

Bacsolapos, kedves Papholom
Szujó·kerelztje, termékeny Ugar,
szikioltos Páskom, ti elmondhotnlilok'
minI született ólmokból odoL
De nims kinek. Alanyák helyén
vályog·sárga szánloll televény
barázdáin kék búzavirág,
piros pipacs, bíbor szarkaláb,
mennyezetén ozúr ég alatt
pacsirtasziv szinle megszakad,
úgy énekel. Sirotja, ami volt,
ozt olegénykét, ki elkóborolt.

pincék között és pannon ég alatt
szürke próféta kis szamár halad

(Visegrád, 1964)

gyöngyház fülével hátrainteget
ez voll a tisztes plebeijusnegyed

kicsapta játszani agyereket
és énekelt és füveket szedeIt

és szépanyám kis sárgaszemű nő

nézte hogy kutya ne szökjön elő

vagy aza másik az a józanabb
ihol csinált szattyán topánokat

s ahol most én az úlszélen megállt
körülnézett és félve prédikált

s avárból visszaszólI azene lánc
és olasz fényével areneszánsz

s barna kaftánját meghúzva magán
az én ősöm is erre jött talán

ötszáz év előtt itt hagylak nyomot
kordéjukkal akalmár vándorok

s amerre egy-egy kordé elhaladt
utak nőttek apannon ég alatt

innen is túl is kéklik az az út
hát menjen innen fusson aki tud,

így jártak mind a lábnyomuk ezüst
jöttek hívatlan szépen mini a füst

széllel vesződölt télben áltelelt
aférgek nagy gyomrából újrakell

s ahogy én védem amagam rögét
őket is megvédle a pannon ég

sazsoltár és acserszag szerteszálll
adombok körül járta ahatárt

innen nézték aharagos idői

aszel íd pékek és a bábsütők

Ez a vers pedig, ami most
követke:ik. nem a baráti kör
ra/á/kozóján hangzOI/ el.
MosJ adjuk kozre előszo}~

kérem, véssék szivükbe Máté
barátunknak ezt az üzeneJli/,
reméljük. hogy nem az "UJo/
SÓ II •

Timár Máté:
AZ UTOLSÓ ÁMEN!

Akik részt vettek május 16-án az Endrődiek Baráti
Körének találkozóján - s v.oltak vagy százötvenen - még
emlékeznek az ünnep egyik fénypontjára, melyben endrő

di költőink versei hangzottak el avatott előadók tolmá·
csolásában. Emlékeznek. ..s hogy ez az emlékezet ne
halványuljon el, s mindazok akik nem tudtak résztvenni,
ajkaimuk, legyen "meghallani" e két hallhatatlan művet,

- már akkor az ünnepi délelőttön - úgy döntöttem, hogy
a legközelebbi alkalommal - irodalmi rovatunkban közre
adom az elhangzottakat. Hát íme a legközelebbi alka
lom ...

Azonban engedjenek meg egy személyes megjegyzést.
Azon a délelőttön hallván e verseket könnyes lett a sze
mem. Mivel- talán koromnál fogva - érzékenyebb vagyok,
hogy megbizonyosodjak erról hátratekintettem, s 150
csillogó, fényes (örömtelei-könnyes) szem ragyogását lát
tam ezen a tavaszi napon.

Endrőd: Megviselt vén szívem
érted dobogja az utolsó ámen!,
Te vagy az én Jeruzsálemem,
melyre egész életem ráment
Öröme, búja, sikere, kínja,
teljes egésze vagy és voltál,
fél-élelem is odaadnám
többétenni kallódó sorsnál ..
Szivárványom Jóanyám könnye.
bölcsességem (ha lenne) Édesapámé.
Szép-szavam is szájáról való
aKörgát alól. Saszorgalmáé
minden tettre serkentő példa.
melyről aKörös is suttog néha
(i'a álmomban elébem fodroz).
az én szőke Amazonászom,
s Himqlájám aPolyákhalma,
hová bárh~nan hazavágyom.
Szerelem, szépség, ihlet-álom,
m~lyből műveim szüleitek,
Dicsértessékkel köszönteni
asorstiprott endrődieknek ...
Lehet ez az utolsó ámen,
melyulán már nem futia többre:
Légy áldott drága Szülőföldem

mostan és mindörökre, ..
(Budapest, 1998. július 14.)
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A torontói beszéd
I. Az út Kanadáíg

(EI hangw(( 1997. november I G-án Toromóban)

Bonum cer/amen certavi, cursum cOl1summavi,jidem servavi.
(A jó harcol megharcol/am, pályámal végig/wol/am, hilemel
meglarloltam.)

Tímó/eushoz írl 2. levél 4. 8.

Mélycilüsztclt ünneplő közönség I

Fráter Jaschko felhívott az egyik déll1lán és
kérdi. beszélnék-e a torontói Szent Erzsébet
vacsor,ín0 Beleszédültem (ugyanis szívem
össze-vissza ven. éppen ágyban feküdtem szív
,Iritmiával), és kirebegtem az igent. Mikor pár
napra r,i visszarendeződón a szívverésem,
kérdeztem Jasch.kk6t:

. Mi legyen a beszéd témája?
Ő Fniter M,\léhoz igazíron, aki liJkonikus

gyorsasággal megadw a témát:
60 éves jezsuita vagy; beszélj jezsuitiJ élc

tedről, életed buktatóiról. önmagadról. ..
Elgondol kodtam, és elfogadtam. El végre

Luciano Albino. velencei pátriárka, később L
hnos·Pál piÍpa olyan meghatóan (na: "Ki az,
akit a csoporr-ké[)en elsőnek felfedez\ink 0 Kiről

beszél ünk kgszívesebben 0 Magunkról. .. "
Igeniím! De számomra itt az első buktató: Vagy
ötven-hatvan evvel ez előtt volt egy nevezetes
álmom. Megjeknt az Úrjézlls álmomban. és így
szólt: "Béla, ha le rólam minden szépet
elmondasz. megígérem neked. hogy én rólad
semmit se mondokl" Megjegyenem e mondat
lluísodiJ:,: rész~l. így hjt ne vi1rJanGk sok önvnl
iomást.

Az élet-bllktatóm mindjárt il novicicítusi
bevonul,ísomkor kezdődó[[. Tudom. músok alig
\'árták. hogy <ítl~phess~k a szent Manréza
ktiszöb~t. Én a zjróra előtE, este S előu 5 perccel
csöngeuem il kapun. Megv'11lom őszintén, nem
nagy lel"esedéssel, b<Ír jezsuÍla b<Ítyilln is várt.
Érzetem.hogy il Jólsten hív, ez a gondolat fogva
wrtOlt, de bizony én 4 hónapig azért imádkoz
tam, hogy kiildjená el, men akkor nyugodtan
klblijhatok az Úr hív,ísáb61.

Ezt a buktatót kaptam. Négy hónapig majd
nem Vtrt izzadlam G hivatás miatt. nem pedig
érette. November 2S. péntek délulán 4 óra: sírva
killyögtem, m'tmdok. És egyszerre minden vilá
gos leu l Soha többet elő nem jön, hogy rt hivatá-

somat elhagyjam..
A második évben már jámborabb voltam, és

én is kértem misszióba magamat. így:
. Fráter Provinciiílis l Mindenki kéri a misz

sziót, én nem szeretnék menni, de hogy ne
marJdjak le il szentségben, hát én is kérem.

A Provinciális így válaszolt.
No maga tesrvér, lllarad ! - Halloll<1ffi

megkönnyebbiilve az emberi döntést.
És Krisztus buktatója: a jelentkező misz

szionáriusok helyett engem kiildött a misszióba.

Elfoglalták szegedi házunkat, menekülnünk
kellett. Az akkori házfőnök, Fábry testvér elé
többször kimentem a vaslitállomásra. Kérdi,
hogy nem akarom-e koporsóban elhagyni Mag
yarországot~ (Ez tulajdonképpen a párizsi
expressz vagonja alan beépíten "koporsót" - két
deszka volt - jelentene,) De elöljáróm és én is
csak koporsóról tudtunk. Azt is hozzátette:

Lehet, hogy megszurkáJják élZ emberr,
vajon valóban halo[(-e a halott.

Ezt hallván inkább az apostolok Jovát
vülaSZ[Qllam a határ átlépésére. Már voll praxi
som benne. hiszen 1944-ben, mint behívon, 
nem beóltóztetett, mert a mundér sajnos már
nem volt - katonát vezényeltek át az osztrák
határon, il debreceni 6-os kórház érdemes tag
jaként. Főorvosunknak két kiló dohünyába
kertilt lebeszéJni a vonatvezetőt. hogy Berlin
előtt 80 km-re vakvágányra ,~II(tsa a kórházsz
ereivényI;, A Gondviselés buktatója ismét
beleszólt, mert a kövelkező napon az amerika
ia" egyből kilőrrék vonatunk mozdonyár. Így
elkerültem, hogy Berlin védelmében hősi h,tlált
haljak. Nem kívántam'

1949 farsang vasárnapján saját lábamon
léptem át a határt. Még most is álmodok róla, és
mindig megizzadva ébredek.

Megéllem, hogy senki vagyok, amikor az
osztrák-orosz-amerikai zónahaliÍron a plébános
rámzárta a plébánia ajtajá!... De amikor eisinam

magam előne kb. 31 éves fejjel. roamájávill ~s

egy odaszakadt magyar tanítóval kísencterr út a
zónahatáron

Ez lIlán az újabb bukratóim: minden évben
ÍJj nyelvel (német. olasz. majd angol) lLlnulni ..
Olasz Chieri-ben levizsgázlam. Münchenbe
küldtek a magyar egyctemislúk lelkészének.
Engem, aki sohasem akart lanár lenni. Szerenc
sére nem annyira tanítani kellett ó'ket, mint
inkább segíteni. hogy megmarildjiJnak
embernek. és el ne ve$szenek a világ
országútján. Közöttük ébredtem rá rudato>;lJ1.
milyen értékes ember a magYM és még
tudatosabban megszerenem fajtámm. Világhírü
emberek lettek közüllik, Nem az én m((vem
volt, én csak jegecesítő vol1<1m,

*
Következtek a Gondviselés nagy bukwtói.

Először Ausztráliába szánl<"lk. Varga Zo1r,ín je
zsuita társGm ;lZZ;) I búcsúzolI tőlem innsbruck
ban, hogy <1 kenguntk országában wJálkozunk.
1951 ápriJis 23-án, BéJa napjiÍn, érkezett a levél:
felejtsem el a kenguruké1l. Kanada lesz papi
munkám tov,íbbi tája ...

Nem is olyan régen ludlLlm meg. hogy
Békési testvértől, hogy tulajdonképpen Torontó
ba szántak, de jön az isteni buktató. - a még

falunak sem nevezhető Counland lett lS évig
kanadai otthonom és az úgynevezett
dohányvidéki "tanyavilág" magyarjai lettek
híveim, testv~reim.

Új fejezet kezdődöu életemben. de
ugyanakkor új fény is' Hogy ezt megértsék. púr
szót kell szólnom a kanadai magyar jezsuita
munkáról és magYiJrjaimról. akikkel egyiitt dol
goztam.

UGR1N BÉLA
HAMILTON

CANADA

HONOS HONESTUM DECORET (Pub. Syrus)
(A méltó emberi ({ kilülllelés díszili)

A fényképen: p, Ugrin Béla S,J. )964-ben

"ÉPFE" - vállalkozó
közüleli-, vállalkozói-, magánrendelóknek

teÜes körű építőipari, szakipari és festő munkákat,
azok tervezését, szervezését,

lebouyolílását anyagbeszerzéssel vállalja.
ELLENŐRIZHETŐREFERENCIÁKKAl RENDELKEZÜNK
BARKAFA részlegünk igényes rendelőinek egyedi. művészi

kivitelű faszobrász, fafaragó munkákat készít.
Mintaterem, iroda: Gyomaendr6d, Blaha L u. 12/1.

Vezető: Barta László
Tel 06-60-481-041. (06-66-285-659) fax: 06-66-386-896,

KÉRJEN ÁRAjÁJ'\lLATOT ÉS KATALÓGUST!



1998. szeptember

A többféle rovarkártevő közül a szólómolyt
kell megemlíteni, mint a legveszélyesebb kártevőt

Két fajtája közül nálunk a keresztesmoly a gyako
ribb. Hernyői a szőlő virágait és bogyóit rágják.
Két-három nemzedéke van. Báb alakban telelnek
át a kéregrepedésekben, majd április végén, május
elején a kikeit kis molylepkék tojásaikat a
szőlővirág bimbóira rakják A kikeit lárvák.
hernyók a virágokat rágják Sárgászöld színűek, 2

5 mm. hosszúak, és sürű szövedék védelmében
végzik kártevő munkájukat. Ilyenkor könnyen
észrevehető, mert a két ujjunk közé csipjük le a
szövedéket, és ha alaposan megfigyeljük (színe
egybeolvad a kömyezet színével), megláthatjuk a
hernyót. Többheti kánétel után júliusban
bebábozódik, majd átalakulás után kirepülnek a
lepkék. és tojásaikat lerakják a bogyókra Megin
dul tehát a második nemzedék kártétele és ezt
követheti még egy hanmadik is! Védekezésként
célszeru megfigyelni az első nemzedéket és lepke,
vagy hernyó (lárva) alakjában elpusztítani, pl. Bi
58·cal.

Megemliteném még nyáron nagy melegbr.n
előforduló elhalásos betegségét a szőlőnek; a
gutaütés!. Nálam az idei nyáron két tőkr. pusztult
,;I ebben a betegségben, ha egyáltalán betegségnek
lehet nevezni. A levelek foltokban elkezdenek sár
gulni. majd elhalnak és lehullanak. Oka még a
szakemberek körében nem tisztázott. Gyanítom,
hogy vagy a tőke öreg kora. vagy a tüző nap, eset
leg trágya-h iány, sokéves szőlőtörzs repedéseibe
belekerült élősködő gomba okozhatják a gyors
pusztulást, külön-külön vagy egyes tényezők

együttes hat<isára.

SzüretJe készülőben ...
Csonlidi Imre: SZÜm ELŐTT

Oünnyög oz ószibogár. kelepelget távoli haktor,
slOlmo·fehérre fokulllám ohegy~len o fú.
Kéklön könnyed oz ég, szeptemberi fátylakat úsz1ot.

VÁROSUNK

AKERTBARÁT KÖR ÜZENI...
A szőlőkultúra rovarlcirtevője

köonyed kedvvel oz ág agg levelét leveti.
Csördül pöre dió, kínálja neveIVe (igányos
hetyke húsát teli fürt, kész oszedésre otö.
Kész ohegy is, -lomhán, megodán sütkérezik, úgy vár.
Tá bort verhet ovig orom otorka szikeI.

Lassan elérkezik vidékünkön a szőlő

szüretelése, Ezén előtte feltétlen szükséges a
hiányzó tároló edények beszerzése. A legjobb
tároló edény a fahordó, melyet használar előtt ala
posan előbb meleg. majd hideg vízzel (ultrás)
mossunk ki. Ezt kövesse a dagasztás, majd a
szikkasztás Utána kénrúddal kénezzük a hordót.
Eredménye az, hogy az esetleges penészgombák
elpusztulnak, tehátsterillé válik a hordó. Szokás az
abroncsokat mínium festékkel. a dongákar pedig
diópáccal bekenni. Az igazi jó bor csak tölgy-.
eper-, esetleg akácfa hordóban erjed ki persze
megfelelő kezelés mellett.

Hordó hiányában üvegballom is használ
halUnk, de jobbára az erjedést követően a lefej
téskor, tehát már a kész bor tárolására igen alkal
mas.

A szőlő szedéséhez csak zománcos, vagy
műanyag vödröt használjunk. feltétlen szerezzük
be az AGRO, illerve a gazda boltokból a fehér por
alakban forgalmazott borként. Ugyanis a mustba
tett borkéntől a káros baktériumok elpusztulnak,
illetve megbénulnak és nem képesek elszaporodni.
Ugyanakkor a hasznos borélesztők elszaporodnak
oly mennyiségben, hogy a káros baktériumok nem
lUdják kifejteni romboló munkájukat, és igy az
erjedést az erjesztő mikrobák biztosj~ák Én a
ledarált szőlőlébe azounal teszek borként. Ugyanis
csak a darálást, zúzást követŐ nap szoktam présel
ni. Már pedig a levegőből sok baktérium kerülhet
a tároló edénybe, de a kénezés biztosiua a steril
körülményeke!. A továbbiakban pedig segiti a
must, a bor fejlödését. tisztulását és megóvja a
különféle borbetegségekről.

*
Ügyeljünk a szőló szüretelésének időpontjára.

19az, hogy vidékünkön a kiskel1ekben több fajta
csemege, borszőlő található. Ezért nehéz kiválasz
tani a megfelelő időpontot Az érettségre az utal,
hogy a bogyó a fajtának megf~lelö színű, a héj

15

vékony, áttetsző és puha kezd lenni. A furt ko
csánya barnás színű, és a bogyók könnyen levál
nak.

Ha eldöntöttük a szüret időpontját a szedés,
majd a zúzás (darálás), és végül a sajlOlás. préselés
következik. Amennyiben ez megtörtént és nem
tettünk borkénporl úgy ezt feltétlen tegyük meg.
(100 literenként l-2 dkg. A must erjedésének
megidulása 15-18 C fokon a legcélszerubb, men a
borélesztő szaporodása 15 C. fok alan és 28 C. fok
felen lelassul, söt 32 C. fok felen elpusztulnak. A7..

iJlóanyagok megőrzése szempontjából az alacsony
(15 C. fok) hőmérséklet a kedvező. Amennyiben
viszont nagyon hüvös az idő az erjedéSI
borélesztővel segíthetjük elő. A szakbollOkban
fehér és vörösbor készítéséhez aktiv száriton
borélesztőt lehet kapni. (Tájékoztató a tasakOl1
található!)

A jó bor készítésének nagyon sok fortélya
van. Ilyen többek között a kotyogó használata. Az
üvegből készült ügyes kis eszköz elősegíti a
tökéletes és zavartalan erjedést. MeggálOijuk vele
a levegőnek és káros baktériumoknak. a hordóba
kerülésé!. Ugyanis az erjedéskor keletkezen szén
dioxid a hordóból a kotyogó ban lévő vizen át
könnyen eltávozik, viszont semmilyen szennyező.

vagy károsító anyag nem juthat az e~iedő mustba.
Városunk szakboltjaiban kapható.

A must erjedésekor hő keletkezik. Hömérsék- .
lete 10-15 C. fokkal is emelkedhet. ezén célszeni
egyszeruen hőmérővel naponta mérni Ha nagyon
megemel ked ik a must hőmérséklete, az erjedés
megakadhat Az erjesztőgombák elhalnak, és sza
porodni kezdenek a nem kivánatos tejsavbaktéri
urnok. Tennészetesen legjobb a pincehelyiség úgy.
az erjesztésre, mint a bor tárolására. (Egyenlő a
hőmérséklet)

Még egy jó tanács a hordókat, vagy bal
lonokat musnal csak háromnegyed részig töltsük
meg, mert erjedéskor széndioxid gáz keletkezik A
must habzík, megduzzad. kiterjed a térfogata.

Ha a leínak szerint végezzük a szólő feldolgo
zását, és biztositjuk az erjedéshez szükséges
feltételeket, egy lépést tettünk a jó bor
készítéséhez .

FELHíVOM FIGYELMÜKET A KeRT
BARÁT KÖR KIÁLLíTÁSÁRA, MELY
SZEPTEWffiER 17-19-IG TART. RESZLETE
SEBBEN A 3.0LDALON!

HUNYA ALAJOS

GYERMEKCIPŐ KÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.
(Öregszóló, Kondorosi út)
Telefon: 0660485-788

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig
Bio papucs, szandál, klwnpa

18-41-es méretig

MINDENT EGY HELYEN
-4P PIKTOR BOLTBAN!

..' . rdr&:1, Fő út 204.
. n: 66-386-611 .l

Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.
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Neeké~flez'fiik «Z LIIe'fékes'f...

. ..' ~

~
Több olvasónkban - ismerősök népes

~ táborában, - köztük e sorok irójában is

_
megfogalmazódott már régen és számta

• lanszor egy kérdés: miért van oly gyakran
~ (szerintünk indokolatlanul) hosszú ideig

lezárva városunk vasúti átjárójában a fél
sorompó? Hosszú, tömött sorokban állnak mindkét oldalon,
a kerékpárúton, gyalogosok, segédmotorosok, kerékpárosok,
no és a gépjárművek Endrőd felől a Besenyszegi útig, Gyoma
felől a Berényi útig. Állnak és várnak, eleinte türelmesen, de
ez néhány perc után ugyancsak megcsappan különösen az
elől várokozóknál, akik belátják a vasúti pályát, hogya
vonatnak se hire, se hamva, se füstje, s hangja, egyik irányból
sem. Megkönnyebbülve sóhajtanak fel, amikor végül át is
döcög a szerelvény. Slusszkulcsok az inditóban, lábak a
pedálon, szuggeráló pillantások a sorompóra, de nem
történik semmi. Ekkor már mindenki méltatlankodik, ki-ki
vérmérs,éklete szeri'lt. Újabb néhány perces várakozás után
feltűnik az "ellenvonat." Felnyílnak a sorompók, s mi
sie'thetünk utunkra.

"</-;>j/ EI kell ismerni azt is hoay a
"'~c;.~ vá:.akozó lassabbnak é;zékeli az

:. il'\.. Idot, ahogy azt Bokor Endre, a
l:":' vasútállomás főnöke mondja.
if;S~~.>Telefonon kerestem meg, hogy

i> :ji;.1megkérdezzem,vállalna-e interjút,
T1:% :J>válaszolna-e néhány kérdésreIlf i melyek a következők: '
ét!?'> . milyen vezérléssel kapcsolják át a
.- tr: .' vasúti átjáró iéisorompóját?

. lL".' Automata? Esetleg kézi vezérlésű?
D:?..,/· Ha az utóbbi, akkor milyen ren

deletek szabályozzák, hogy a vonat áthaladása előtt, illetve
után mennyi idővel zárják, ill. nyitják a sorompókat?

Az állomásfőnök úr nem látta értelmét semmiféle interjú
nak, mondván. "annyi vad dolgot összeírtak már erről, hogy
utána nem győzök kimagyarázkodni a főnökség előtt."

Biztositom, hogy ez nálunk nem igy "működik", válastát
hangszalagra rögzítjük, ez garantálja, hogy egyetlen szó sE!m
jelenik meg nyomtatásban, amit nem ő mondott volna. De ez
sem igazán nyugtatta meg, s bár határozott elutasítást nem,
de ígéretet sem kaptam arra vonatkozólag, hogy ez a riport
valaha is "megszületik."

így arra gondoltam, hogy megírom akkor is, legfeljebb
ezúttal a l'Ovat elme mellé odaírjuk "az illetékes nem vála
szolt". Mivel azonban nem célunk a konfliktusteremtés, de
olvasóink kérdéseikre választ kapjanak, úgy döntöttem még
egyszer megpróbálom "meg!<érdezni 'az illetékest". A gyomai
állomásfőnök Bokor Endre úr a személyes találkozásnak most
sem látta értelmét, ő hiába magyarázna nekem erről, akár
órákig, ezek olyan szakmai jellegű dolgok; hogy azt sem én,
sem az olvasók nem értenék meg. Mégis telefonon elmondta,

hogyafélsorompó automata üzemeltetésű, vagyis maga az
áthaladó szerelvény kapcsolja át. Kételkedésemre elmondta,
hogy legfeljebb a ványai motorvonatnál fordulhat elő hosz
szabb várakozás, mert a hídnál átbillenti azt a kapcsolót, ami
lezárja a sorompót. Elismerte azt is, hogy az automata vezér
lés valóban átállítható kézi kapcsolásra. Ha jól értem (amiben
nem vagyok biztos, mivel a mondottak megértése valóban
igényeine némi szakmai ismereteket) csak akkor teszik meg,
ha a másik irányból valamilyen fontos nemzetközi
gyorsvonat várható, ami nagy sebességgel halad át a vasúti
átjárónál, és a kettő között nem lenne érdemes arra a "néhány
percre" felnyitni, majd újra lezárni a sorompót. Mindez - tette
hozZá még Bokor Endre úr - még mindig "belefér" abba a tíz
percbe, ami a szabályzat szerint még megengedett
várakozási idő, csak ennek meghaladta indokolja a külön
intézkedést.

Nem tudom, lehet, hogy valóban csak úgy érezzük, hogy
ez a tíz perc olykor húsz? Elképzelhető. És elnézését kérem
Bokor Endre úrnak, ha valamit nem jól értettem, de ennek
esélye lényegesen kisebb lett volna, ha hangszalagról "hitele
sen" irhattam volna meg e sorokat.

Kedves olvasóinkl Várjuk további kérdéseiket, közhasznú
információn alapuló észrevételeiket.

MARS/NÉ GIR/eZ ERZSÉBET

Talán megengedi a tiszte/[ Olvasó, hogya szerkesztőegy
régi-régi anekdotával zárja a fenti sorokat:

Történt egyszer, hogy az újfalusi sorompó lezárafotf.
Mellette csendesen ál/f az őrház. Gyűltek, gyülekezfek a
gyalogosok, kerékpárosok, autók, teherautók...

Ám az emberi türelemnek is egyszer vége szakad. És
hatalmas dudálásba kezdtek a várakozók masinái.
Egyszercsak nagy álmosan kibal/ag az őr. Záporoztak reá a
szidalmak, hogy mit művel a várakozókkal. A váltóőr pedig
megpederte bajuszát, felemelte jobb kezének mutató ujjáf,

mel/yel csendre intetfea várakozó népet, s csendesen azt
mondotta: "Uraim! Abból még baj sohasem történt, ha a
sorompó le volt engedve'

SZERKESZTŐ

Minőséginői cipőknagy választékban}
kedvezőáron

Telephely: 5502 Gyomaendrőd,Fő út 45.
Telefon: 06/66 386-578

06/30 436-781
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1956 őszéről - kissé máskéntA Kedves Olvasó ne várjon lőlem

örömódát és veretes mondatokat az
1956-os forradalom és szabadságharc
évlordulójára írt fejtegetésemben. E
sorok írója történetkutató is. Ráadásul
viharos évszázadunk a témaköre. Nem
mondok újat azzal, hogy 1945 utáni

\,[ojrténetírásunk bizony még ma is elég
'~zegényes Ami pedig 1990-ig megje
lénl a história kozmetikázásának remek
műve Sezeken a"tudományos déllgoza
lokon" nőtlek lel nemzedékek I Ezért ne is
csodálkozzunk, hogy aliatalabbak
tudatába, eszmevilágába 1956 ősze sem
épült be kellő realitással. A rendszervál
toltatás óta meg tartott szabad
ünneplések igazi zamata is évről-évre

kopik. Nemzeti ünnepünk, október 23,
bevonuli az állami kötelező penzumok
közé. Atörténelmi táv/at is nő, amost 42
éve történt történelmi események gene
rációs mélységbe süllyedtek Ez hibal

Hazánk attól vonult be a legújabb
kori világtörténelembe, hogy 1956
októberében egy kis elnyomotl nép meg
akart szabadulni az évtizedes és lojtogató
diktatúrától Akissé szomorú hangvételű

l.evezetésemben írtak egyik érdekes
ellenpont ja. hogya nyugati világ még
rT;indig jobban "jegyzi" a magyar 56-ot,
mint sokhelyt itthon. Ennek jelentős pol i
tikai előnye van Napjainkban iSi
Említhetem az EU vagy a NATO csat
lakozási akaratunkat, amelyek tárgyalása
során nyugati barátaink mellettünk sok-

szor ami dicsőséges, de vérbe lojtott 56
os szabadságharcát emlitik, bizonyí
tandó, hogy népünk a demokraclara
régen érett.

Az 56-os őszi esemény - öröm és
gyász is egyúttal - A tisztelI Olvasó nak
azonban tudnia kell az igazságot: még
mindig túl sok a homályos, sötét és
többféleképpen értelmezhető mozzanat
azokról az időkről. Ez atény nem véletlen
és nem a történészek "lustasága". Tudni
kell, hogy 1989-90-ig csak szűk körű

akkori párttörténész loglalkozhatott 56
tal. Küllöldön ugyan évről-évre megje
lentek magyar és idegen nyelvű igényes
munkák, de a szerzők képtelenek voltak
az eredeti lorrásokhoz eljutni.

Máig vita van arról is, hogy spontán
lorradalom volt-e itt 56 őszén, vagy
kívülről (is) gerjesztették? Magam hajlok
arra az álláspontra, hogy az okok
árnyallabbak. Saját kutatásaim azt iga
zolják, hogy az akkori nyugat stratégáii
"nem bánták" a magyar torradalom
kitörését. Az merőben más kérdés, hogy
november 3-a, 4-e után védelmünkben
nem tettek semmi!.. Allan Dulles, az
akkori kornak, sőt talán minden időnek

legprolibb amerikai kémlőnöke, avilágot
behálózó amerikai hírszerzés, aCIA min
denható lőnöke, 1963-ban megjelent
"The Cralt of Intelligence" címütanul
mányában ezt írja többek között, hogy

Jhol akommunizmus megkaparintotta az
államvezetést. - s itt lelsorolja hazánkat
iSi - "ne próbáljuk mi rendezni a
helyzetet, hanem szem előtt tartva saját
nemzetünk biztonságát, döntsük el. hol
mikor és miként cselekszünk" (Csak
zárójelben: ezért lesz kedvező nekünk a
NATO, - teszem hozzá ma csendesen.
Hiszen most is jelentős leszültség gócok
találhatók közel és távoli)

Magyarországon a "Iordulat éve",
1949 után kisebb-nagyobb eltenallási
mozgalmak tevékenykedtek mély illegali
tásban. Akiket a hírhedt Katpol, az ÁVH
és aszovjet NKDV-KGB fel nem számolt,
megérték 1956. október 23-át.
Többségük már nyíltan csatlakozott a
szabadságharc csoport jaihoz Ám voltak,
akik 1956. november 4-ig sem jöttek elő.

rje ez már egy másik történet. Sokan
dzóta természetes halállal távoztak
közülünk. Ismereteim dokumentálasara
~észülök Nagyon sok még a"fehér folt"
Többen tudjuk azt is, hogy 1956. október
végén. november l-jén a magyar és a
szovjet titkosszolgálatok több, átlogó ter
vet dolgoztak ki illegalitásukban, miként
szennyezhetnék, járathatnák le a magyar
lorradaimat. Csak egyetlen példa A
szabadságharc kitörésekor több tízezer
elitélt volt, az úgynevezett KÖMI
rabtáborban, kül- és bányamunkán.

Voltak "tiszta" politikai táborok is,
börtönök IS, ezekből megkezdődtek a
szabad ítások a koncepci ós el ité Itek
számára Ez adta az ötletet a még
hivatalában lévő szovjet állampolgár,
KGB-s tiszt Garasin Rudolinak, aki az
összes rabtáborok p,rancsnoka voll Az
IM alá tartoztak. Az IM-ben lévő titkoss
zolgálat révén megszervezték, hogy a
köztörvényes, közönséges és visszatérő

bűnözőket is ügyész papírokkal
szabadlábra helyezik Pokoli ötlet volt l

Igy szabadult a forradalom nyakára sok
sok ezer "hivatásos" bűnöző. nehézliú:
betörőtől a gyilkosokig Ezek zöme a
szabadságharcosokhoz csapódott Ma
már bizonyítható, hogy a losztogatá
sokat, rablógyilkosságokat ezek a
bűnözők követték el Asors lintora, hogy
1956 november 4.-e után a régi-ÚI
Kádár-rendőrség és karhatalom az
általuk kiszabadl10ttakat újabb bűntet

teikért elfogták, az akkori Népbíróságok a
tetteseket, mint "ellenforradalmárokat"
ítélték el. sokukat kivégezték. Sátáni
történetek ezek.

Nagy szerencsén:<re azonban az 56
os lorradalom és szabadságharc egésze
máig tiszta maradt Mind itthon, mind a
nemzetközI közvélemény előtt. Igy bec
süljük, akár az 1848/49-es szabad
ságharcot és annak gyászos, szintén
októberr, végkilejletét. Október 6-án.
Aradon és másutt.

NEMERE GÁBOR

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Mint ahogy múlt havi szá

munkban jeleztük, megkezdődött az
endrődi katolikus temetők rend
betétele. 14 ember munkálkodik
harcban az időjárással, mert most
már csak a jó idő szükségeltetik.

Hálás köszönetet mondunk támo
gatainknak, akik nélkül nem kezdőd

hetett volna meg a rendbetétel.
Örömmel adjuk hírül, hogy a
Németországban élő és dolgozó
Katona Sándor és magyar munkatár-

sai a nem csekély pénzügyi támo
gatás mellett nagy értékű gépeket és
kézi szerszámokat is adtak. (támo
gatásuk közel 750 ezer forint értékű)

Támogatóink Némethonból:
Forgács Zoltán, Katona Sándor,

Kokauszki János, Kovács Mihály,
Kovács Tibor, Köles Zoltán, Lévai
György, Mészáros Zoltán, Nagy Péter,
Nagy László, Smiri Sándor, Szabó
Ferenc, Szentpéteri Boldizsár, Takács

Mátyás, Tímár Csaba, Tóth Árpád.

Támogatóink Gyomaendrődről:

(Lapzártáig!)
Ambrózi László, Bela Imre, Bartha

László, Császárné Gyuricza Éva,
Dinya László, Dinya Zoltán,
Farkasinszki Zsuzsa, Gellai László,
Dr. Gyuricza Béláné, Hunya István,
Németh Dezső, Szabó Dezsőné"

Tímár Jánosné, Ujházi Ernő, Vaszkó
András

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2.
Telefon: 66/386-891

66/386-251

A TURUL CIPÖBOLT
új helyen: Gyomaendrőd,

Fő u. 204.
Ca Gyógyszertár me Ilett)

Megújult választékkal, bevezető árakon kmáUa tennékeit.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKATI

Corvo Bi'cmco Schuh Bt.

Cipőipari Bt
5502 Gyomaendrőd,Fő út 14.

~/Fax (66) 386-896
~(30) 457-148

Női, Leányka-, és Fiú
cipőgyártás
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NYÍLT LEVÉL VARJÚ LAJOSNÉ SÓCZÓ I'v1ARGJT
ASSZONYNAK. Békéscsaba

AKÖZÖSSEGI HAZ
OKTÓBERI PROGRAMJA

Dr. Radnóti (Dinya) Vilmos és felesége
Tímár Irén Budapesten, szeptember 6-án a
Szent Gellért Templomban adtak hálát a
Mindenhatónak, aki megengedte, hogy az
Elldrődön J948. szeptember 8-án kötött
házasságuk 50 évfordulóját együtt megélhet
ték.

Az Endrődiek Baráti Köre egész tagsága
és vezetősége szívből köszönti a házaspárt,
akik a Baráti Kör alapító tagjai, és 40 éven át
önzetlenül munkálkodtak az elszármazottak
összefogásáért.

Szeretettel köszönti Dr. Radnóti Vilmost,
aKisréti GyógyszáJlóért Alapitvány
Kuratóriumának örökös tagját és feleségét e
nevezetes évforduló alkalmából az
Alapítvány Kuratóriuma.

3-án 19 óra

5-én 17 óra

6-án 9-14-ig
17 órakor:

13-ón 10 áro
14-én 17 óra

16-án 18 óra
l7-én 9-11-ig

Szüreti-bál Gazda kör és Közösségi Ház
szervezésében. Belépő: 150 Ft/fő.

MKDSZ nyílt gyűlés oz oktatás helyzetéről és
aktuális kérdésekről, előadást tort Szemkeő Judit
államtitkár
Műanyagáruk árusítása
Közmeghallgatás
Bábelőadás óvódásak és kisiskaiásak szómáro
Cukorbetegek klubja soron következő össze
jövetele
Magányosok klubja évfardulós vacsorája
OKU KLÁR OPTIKA computeres szemvizsgólata

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÜZLETHÁZA

LEGÚJABB AJÁNLATA:

(Endrődi ll. L Háztartási Bolt)

Tel: 386-637, vagy
06-20-254-663

Étolaj
I literes 220.-FtlL

Burgonya, hagyma, alma
állandóan itt a legolcsóbb'

Hipó 20.-FUI.
Továbbá:

Nöi-, férfizokni
70.-Ft/pár

EMLÉKEZZÜNK I

1873. október 6.-án, Endrődön született
Rózsahegyi Kilimán színész, a Nemzeti
Színház örökös tagja, szülőfalujának első

díszpo Igára.
1944. október 6-án a vörös hadsereg elfoglalta
Endrődöt.

MEGHívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

Zenei Vi lág nap alkalmából rendezendö hangversenyre.
A rendezvényt október 16-án este 18 órai kezdet

tel a gyomai Református Templomban tartjuk. Aműsor

keretében fellép a Gyomai Zenebarátok Kamarakórusa.
A műsoron szerepel többek között Pergolezi: STABAT
MATER, valamint Bach orgonaművek.

Rendezök: Erdeiné Mucsi Márta és Holubné
Hunya Anikó

Jegyek elövételben a Relorn ,átus Egyház
irodájában és a helyszínen kaphatók, lelnötteknek
200.- diákoknak 100- lorintos áron.

Mélyen Tisztelt Asszonyom I
Meglepődve és meghatódva az örömtől tapasztaltam.

hogy az Endrődi Szarvasvégi temetőben Ön és kedves család
ja a temetőkeritését 30 méter hosszan, beton alapra helyezve_
benne oszlopokkal drótkeritést készitett saját költségén.

Ön e=1 is hozzájárult ahhoz az egyre szélesebb körú
összefogáshoz, ami jelenleg bontakozik ki az egyházi fen
ntartású temetőink rendbehozataláért

Ezért a Szt Imre Egyházközség, annak Képviselő

testülete, és a magam nevében hálás köszönetünket fejezzük ki
ezért az önzetlen, nemes =Iekedetért, amit fal ujáért és a
temetőkért tett Isten adjon Önnek és kedves csaJádjának sok
örömet, békességet és jó egészséget,

lsten áldásával és szeretetté!:
UNGVÖlGYI JÁNos világi elnök

r,':=GHívó
Az M KDSZ vezetősége értesíti tagjait, és minden
érdeklődőt. hogy október 5-én, nyílt gyűlés lesz az
oktatás helyzetéről, és aktuális kérdéseiről

Előadást tart Dr Szemkeő Judit államtitkár.

NehezeCllendlil bele a barátsági Csak hete
dikek vagyunk a tabelIán, de az egyetlen
VeTetlen csapat az Alföldi NB. lII-as csoport
ban'

VIII. 24. Battonya - Barátság O: I
Küzdelmes mérkőzés, szerencsés vendég

győzelemmeL A harmincnyolcadik percben
Molnár tizenegyesével győzött a Barátság.

Jók: Halász, Molnár, Karsai, Nagy Z.,
Lipták, Janis.

Szendrei edző: "küzdelmes mérkőzés,

szerencsés győzelemmeL"

IFI: O: l,
4. Barátsá~3 2 I O 4 2 7.
Gyoma: Elek 3:0
IFI 9:0
L Gyoma 3 3 O O 9 2 9.

VIII. 31. Barátság - Hódmezővásárhely 2:2
A húszadik percben a kitörő Janist a büntető

terlileten felvágták. A tizenegyest Molnár
értékesítette. Majd egyenlített, sőt vezetést

TEMPÓ BARÁTSÁG!
szerzett a vendégcsapat. A 83-ik percben
Ceglédszki eUeCl követtek el szabálylalanságot a
vendégek. 18 méterről Janis remek sarokba
rúgott szabadrúgás,íval egyenlített a Barátság. A
várakozásnak megfelelő kemény. küzdelmes
mérkőzést vívtak. A- félidóoen a háziak biz
tosíthatták volna a győzelmet, de elhibázták a
döntő pillanatot. Így anagy hajrá után sikerült
megőrizni a veretlenséget.

IFI. Barátság - Hódm~zővásárhely I: I
5. Barátság 4 2 2 O 6 4 8.

. Szeghalom - Gyoma 1:2
I . Gyoma 4 4 O O II 3 12
IX.6. Jamina - Barátság 0:0
Nagy küzdelem. A játék szépsége elmaradt.

A Barátság a mérkőzés nagy részében fölényben
volt, de nem bírta feltörni a hazai védelmel.

Igazságos eredméClY s.<:ületett.
Jók: Nagy Z. Tóth, Lipták.
7. Barátság 5 2 3 O 6 4 9.
IFI Jamina - Barátság I: I.
Gyoma - Vésztő 5:2
IFI Gyoma - Vésztő 3: I.
L Gyoma. 5 5 O O 16 5 IS
IX.13. Barátság - Örkény 0:0
Abszolút gól helyzetek maradtak

kihasználatlanuL Még a kapufa is segítell az
eJJenfeleknek, igaz a IL félidóoen nekünk is
segített a felső léc. Gyenge jálék vilt el két pon
tot.

Jók: Lipták és Halász.
IFI Barátság - Örkény 6: L
7. Barátság 6 2 4 O 6 4 10.
SZENDREI EDZŐ LEMONDOTII
Kamut - Gyoma 2: I
IFI Kamut - Gyoma 2:5
1 Gyoma 6 5 O 1177 15.
Az elkövetkezendő időben reméljük a

Barátság magára talál. Jobb játékot vánrnk l

MÁRTON GÁBOR



4 VfÍROSO ti 1< 1998. október

Fülöp Il11re

Részletek a temetésen elhangzott búcsúbeszéd ből.

"Súlyos veszteség érte az endrődi pedagógus közösséget.
Élete 60. évében hosszú, súlyos szenvedés után hunyt el Fülöp
Imre tanár úr, kedves barátom.

Nekem megadatott, hogy egész életének tanúja lehettem. A
mirhói szülői ház inditotta útjára. Ott tanult meg járni, ott
ismerte meg az iskolát, a teremtő munkát, a munkálkodó
embereket. Ott lettünk barátok, hisz szomszédok voltunk, s fél
évtized az utcai gyerekek közt nem gát. Aztán úgy hozta a sors,
hogy a helybeli polgári iskola negyed osztályos eminens ta
nulójának tanára lettem. Szorgalmas, jó képességű, megbizható
tanuló volt. Már akkor alaposan kivette a részét a mezei
munkából apja oldalán, aki bérlőkéntdolgozott. Így került össze
a tanitóképzőben való továbbtanulás költsége. Jászberényben
szerzett oklevelet. S mivel érdeklődésemindinkább az irodalom
és történelem felé fordult, Szegedre jelentkezett a tanárképző

főiskolára, ahol kiegészítő szaknak felvette a testnevelést. Végül.
ebben a szakban nyújtott kimagasloan jó, irigylésig szép
~-:iemelkedő teljesítményt.

1951-ben hazatért szülőfalujába,s ettől kezdve élete végéig
fulytatta áldásos oktató-nevelőmunkáját.

Elismerést kiváltó sikerrel tanított, sikeresen vett részt a

I:özösség legfőbb szórakozását jelentő labdarúgás ban. Oszlopos
tagja volt az ötvenes években sok sikert elért pedagógus színját
szó csoportnak. Aztán a múlt hiányosságait felszámolni igyekvő
Dolgozók Iskolájának volt fáradhatatlan tanára. Évekig kijárt
Nagylaposra, hogy bennünket is segítsen az esti oktatásban.

Volt iskolaigazgató, igazgatóhelyettes, járási szakszervezeti
titkár, tanyai tanító Décspáskomon. Az endrődi iskola
sporteredményei elválaszthatatlanok a nevétől. A sportered
mények díjai: győzelmeket jelentő kupák, érmek, oklevelek rá
emlékeztetnek. A tanulókon túl gondoskodtál kartársaidról is.
Tőbb mint egy évtizeden át voltál iskolai szakszervezeti
vezetőnk, aki gondjainkat-bajainkat orvosoltad a lehetőségek

határain belül, mindig türelemmel, megértéssel, jószándékkal és
megértéssel.

Az elmúlt években is még szervezted vidám hangulatú
ünnepeinket. Akik láttak, még élnek, nem felejtik el alakításai
dat. Utolsó nagy munkád volt az elhanyagolt régi tornaterem és
udvarának rendezése. Ezt már nagyon fárad tan, egyre
súlyosodó betegséggel, de akadályt nem ismerve, áldozatot nem
:'ajnálva valósítottad meg. Méltán viseli ez az intézmény az álta
lam adományozott "Fülöp-udvar" nevet. Endrőd sportsikerei
nélküled nem születtek volna meg. Előbb, mint aktív játékos,
majd felkészült, lelkiismeretes edző, végül, mint fáradhatatlan
sportvezető tevékenykedtél. A széthullott együttest összeková
csoltad, bele hitet öntötté!, jól felkészítetted és feledhetetlen si
kerre vezetted a Spartakusz csapatát. Az egyidőben oly népsze
rű női kézilabda szervezőjeés országos sikereinek kovácsa is Te
voltál. Kezed alatt nőttek óriássá az úttörő-olimpiárais feljutot
tak, Rófusz és Polányi. De a magyar labdarúgó válogatottságig
is eljutó Németh Lajos és Paróczai Sándor pályájához is Te adtad
a nélkülözhetetlen kezdő sebességet. Hosszú éveken át, mint
egyedüli testnevelés-szakos tanár magad szervezted a ruvós,
mutatós iskolai sporteseményeket.

A fizikai munka is éltető elemed volt. Éveken át azzal töltöt
ted a szabadságod, hogy a család anyagi helyzetének javítására
részt vettél a nyári betakarítás emberpróbáló munkájában az Új
Barázda Tsz-ben Nagylaposon.

A lakásod körüli kertecskében és utóbb a hobby-kertben
légzett munkád bizonysága, hogy nemcsak hirdetted, de életed

által is bizonyítottad a szellemi és testi munka összhangjának
tanát. Mennyi erő volt benned és milyen erős hit, hogy a 13 éve
rád tört kétségbeejtő betegségben nem roskadtál össze,
kilábaltál belőle. Talán ott gyűjtöttél annyi tartalékot, mely hited
szerint a halált is képes legyőzni.

Boldog családi életből, szeretteid aggódása közepette
ragadott el a könyörtelen halál, mely annyi szenvedést és fájdal
mat hozott, hogy tíznek is elegendő lett volna. Pár éve még min
dennap láttalak, hogy két unokádat kapattad a sportolás szép
ségére. Nem jutott osztályrészedül, hogy vidám, öreg napokat
tölts az öregek bölcs mosolyával. Elment a kedves bölcs, itt
hagyta négy unokáját.

Nincs már fájdalom, csak szomorúság. Itt van az egész
Endrőd, nt vannak szeretteid, hogy végső istenhozzádot mond
janak. Itt van sok tanítványod, hogy a szigorú, de igazságos
tanártól elköszönjenek. Vár a szülőföldnek ez a kicsi, szent
darabja, hogy magába fogadjon, hogy az iránta érzett szerete
tedet végső, örök nyugalommal fizesse vissza."

Eddig az idézet, de el kell mondanom, hogyelbocsátottak
állásodból, mivel 1956 őszén nemzetőrként álltál a nyugalom és
béke biztosítására. Pedig az én hívó szavam volt a végső ok, ami
a többi fiatal nevelővel Téged is az igazi néphatalom fegyveres
őrévé tett!

Példás, munkás, értékes életed a legkiválóbb emberek közé
emelt. Isten veled!

Márton Gábor

Endrőd 1930 
Gyomaendrőd 1989

Tímár Máté

úi kenyer íze. lepergő könny sója.
':iröm-K']Cilg.:ís. Iclki l<,iba-kő ...
Isiep .:íldion l Te légy végső .:ílmunk.
s ivadékainkbil szebb Jövő I

Szülőföld: Bölcső. ll1i1jd koporsój
Sarkesillilg il négy égtái felőli

Anyanyclvcd billyogként jelöli
Tc vagy il téli hó s il tilvaszi zöld
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VIDOVSZKY BÉLA EMLÉKKIÁLLÍTÁS
/ / /

AVAROSI KEPTARBAN

A mester születésének Il5·lk. halálának 25·ik évfordul6ja aLkalmából
nyílt meg. E sorok megjelenésekor il képek egy része már il fővárosi Bilnk
Center elegáns kiállít6termében, az október 2-án nyíló tár\mon lesz látható a
Yidovszky örökösök álUlI féltve őrzött alkotJsok társaságában

Miben új. miben különbözik ez a kiálLítJs az állandó, mM sokak által
ismert anYilgunktól? Nos, két Mgy teremben a falakon a Vidovszky képeket
változatlanul hagyruk. de az első teremben a középen és a falak mentén el he
lyeze\[ lárJalokban különféle életrajzi dokumentumokkal, fOl6kkal, korabeli
prospektllsok. sajtóvisszhangok gyííjteményével ismerkedhel meg a láto
gató. A belső teremben a képek szintén változatlanul maradtak. de az asztali
tárl6ban. a fOlÓk mellett elhelyeztiik a muvész bibliáját és az alkotásairól
vezelett nOleszének néhány lapját fénymásoJatban.

A mesternek szentelt termek sorát úgy bővítettük. hogya Corini képek
helyére tíj Vidovszky képek kerültek. Így j61 l7legférnek egymással a kiál
Etás állandó és tíj részei, amelyeket a békéscsabai Munkácsy Mílzeumtól és
egy magá.nszemélytól kölcsön kaptunk, 'l művész mappájáb61 elóKerült ruj
wkJ<ul.

A m\lvészi munka folyumutál unnak egyes fázisait ceruzavázjatok, S:Lín

vázlatok. aktt<lnulmányok. és a kész aktok szines és fekete· fehér reproollk
ci6i szemléltetik. Érdekes színfoltja u kiállításnak a különféle életkorban
készült. ceruzával ~jzolt önarcképek sorozata. Ahogya kiállitást megnyiló
Banner Zoltán mondott.a: Belső harmónia, a Mester lényének harmóniája
sugárzik ezekből a rögtönzött önábrázolásokból csakügy, mint a szobabel
sökből, zsáner- és tájképekből. A képek beszélnek alkol6jllkról. Beszélnek u
szigon.í. pedáns, termetre kicsi. de lélekben nagyemberról, aki félőrült, és a
bohém zsenik kultuszának idején is vállalul az önmagával és munkájával
szemben igényes. u mesterségbeli nldiÍsl megbecsülő. már a maga korában
is "korszerutlen" művészi magalilru\st.

Nem volt súlllsmegújító míívész. vetették szemére. amikor kepeit
kihagyták a Nemzeti Galéria XX századi művéswet bemut<lt6 kiállításának
anyugáb61. Pedig húsz alkotása v<lrja az igazi értékek újrafelfedezését u
Galériu pinceraktárában. Szélsöségektól mentes, fel- és letűnő divatoktól
nem érinten, időtálló művészet az övé. Biztosabb és áJlandóbb, mint a tőzs·

dei rurekból ismert BOX index. Vannak. akik Vidovs7..ky . és más, húszas,
r.urmincus évekbeli kvulitiÍsos festóK - képeibe menekíti k manapság
pénzüket. TuJán éppen il Mester ázsiójának hirtelen növekedése. talán a
n:(f!cincsrublásokról, csempészetről szóló hírek, az álUllános bizalomltiány
okozt<l. hogy rrúg a t<lvalyi Corini emlékkiállításra tizennégy magánsze
mély(61 kaprunk kölcsön képeket, addig u most<lni kiállitásunk alkalmával
csak egyetlenegy gyűjtőben volt meg uz ehhez szüKséges bi1tOrság és
segító1készség. Az általa kölcsönzött "Vízhordó" címa kép igazi ékessége <lZ

újdonságokat bemut<ltó teremnek. Az oldott színek. a fény vibrálása, a színes
árnyékok fmom árnyalat<li mut<ltják; Vidovszky üres majmolás helyen

sul\lsába olvasztotUl il modern festészetnek azokal i\ vívmány,Jit, amelyek
egyéniségének megfeleltek, de került minden túlzásI, ami tőle idegen. ln a
fények, "Passuinace" c. képénél - de il "Sakkozók"·nál is - az árnyak oldják
fel. teszik sejtelmessé a lárgyak körvonalait. A "Nedec v<ira" cúnű képet
sokan ismerhetik az 1986-ban a Takarékszövetkezet KosslJLh úti épületében
megnyilt Vidovszky emlékszobából Ott t<llálkozhattak n "Táj" címet viselő

alkotJssaI és a Gyóni Géza portréval is. amely il liar;)1 VidovSlky els601nj·
képe volt. Ezt az öt képel il békéscsabai Munkácsy Müzeum kölcsönözte
illor is, most is a kiállílásra.

Veres Lajos fötörzs orvos· a ml1vész sógora - arcképd rakt~runkból

vettük elő erre uz iÚkalomra Sajnos, erősen restaurálásrn szorul. de rend·
kívül impozáns és kifejező, érett mtíve a Mesternek, aki csak nL.l(an és csak
rokoni körben vállalkozott portréfestésre. A kiállítási térbe jól illeszkedik
Pátzay Pál Vidovszkyról készült terrakotta mellszobra. (Szerettiik volna
bronzba öritetni és feláJlíú1ni a Képtár kenjében erre a jeles évfordulóra. de
uz e célból benYÍljtolt pályá7.llt<link sikertelennek bizonY\IIt.ak.)

A három teremben berendezett kiállítás ebben uz összeullításban szept.
22-ig volt láthat6. A mi kis kiállításunk megrendezését LI Nemzeti KulruráJis
AJaptól pályázaton elnyert hatvanezer forint tette lehetővé. A megnyit6m u
békéscsabai és gyomai Kner nyomdn segítségéveI sikeriilt poszterekel meg
jelentetnünk Vidovszky "Duino vára", "Műterem belső" és "Délszaki táj"
cimű képeiról. A poszlerek 200.-Ftldb áron kaphatók a Képt.árban

Arra kérjük a kedves OlvasóI, hogy segítse Képtárunkat il míívészi
posztereink megvásárlásával l A bevételt, ha összejön a sz\ikséges összeg·
230.000 ft . a Vldovszky mellszobor bronzba ömésére és felállítására szán
juk.

BULA TERÉZ

MINDENT EGY HELYEN
l' PIKTOR BOLTBAN!
[' 'I ndr&1, Fő út 204.

: 66-386-611 .l

Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.
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a= oldalt szerkesztette. Iványi Lás:ló plébános

Tudta-e?

jesítése alól. azoknak a rádiós vagy televíziós
közvetítés értékes segítséget jelent.

A vasárnap az öröm, a pihenés és a szo
lidaritás napja is, az ember napja. A munka
és a pihenés emberi természetbe beleirt váJ
takozását lsten akarja. Szent, mert
lehetőséget ad, hogy az ember
fölülemelkedjék a hétköznapi gondok felett,
és lelkét Istenhez emelhesse.

A munka ma is sokak számára kemény
rabszolgaság. Szükség van pihenésre.
szabadságra. Ez ne legyen üres. hanem
jelentsen lelki gazdagodást. Formálja a
testvéri közösséget.

A vasárnap. mint ősünnep a legszebb
nap. feltárja az idő értelmét. A világ az idő

dimenziójában teremtetett. időben zajlik az
üdvösség története. melynek csúcsa a
Megtestesülés idejének teljessége, s vége
lsten Fiának dicsőséges visszatérése. Jézus
Krisztusban, a megtestesült Igében az idő

lsten dimenziója lesz, aki önmagában
örökkévaló.

Lisieux-i Kis Szent Teréz

Szent Örzöangyalok

Szent Brúnó áldozópap

Rózsafüzér királynöje

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Szent Dénes püspök és társai vértanúk

Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú

Avilai Nagy Szent Teréz

Szent Hedvig szerzetesnő

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú

Keresztes Szent Pál

Kapisztrán Szent János áldozópap

Székesegyházunk, a Szegedi Dóm felszen

telése

Missziósvasárnap

Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

OKTÓBER HÓNAP ÜNNEPEI

1978. október 16-án választották a lengyel

Karol Wojtyla bíborost pápává.

Október J8-án, vasárnap emlékezünk meg

templomainkban, és adunk hálát Istennek

II. János-Pál pápa
20 éves munkásságáért.

lsten éltesse sokáig'

l. csütörtök:

2. péntek:

6. kedd:

7. szerda:

8. csütörtök:

9. péntek:

14. szerda:

15. csütörtök:

16. péntek:

17. szombat:

19. hétfő:

23. péntek:

24. szombat:

25. vasárnap:

28. szerda:

- hogy templomunkban minden nap név szerint megemlékezünk

30 évre visszamenőleg az endrődi elhunytakról?

- hogy az elhunytakért haláluk után l hónappal, vagy 6 hét

múlva szentmisét szoktak mondatni?

- hogy haláluk évfordulóján illö és üdvös szentmiseáldozatot

felajánlani értük?

kimondja, hogy
"Vasárnap és a többi
parancsolt ünnepen a
hívők I<ötelesek részt
venni a szentmisén".
Ez a törvény súlyos
bűn terhe alatt
kötelez. Kiemeli azt
is, ha valaho·va elu
taznak a hívek, ott is
részt i<ell venniük a
szentmisén. szemé-
lyes tanúságtéte-
lükkel gazdagítván a helyi I<özösséget. A
helyi közösségel< is fogadjál< szívesen a
vendégeket. turistákat. Legyen örömteli és
énektől zengő ünneplés.

Rádiós és televíziós közvetítések: azok a
híve!<, al<iket betegség. gyengeség vagy
bármi más súlyos ok akadályoz a szentmisén
való részvételben, ébresszék föl szívükben a
vágyat. hogya távolból a lehető legjobban
bekapcsolódjanal< a vasárnapi szentmisébe..
Ennek nagyon jó formaja, ha a misszáléból
elolvassák a napi olvasmányokat és
könyörgéseket. és lelki áldozást végeznel<.
Sok országban ad lehetőséget a televízió és
a rádió a szentmisébe való bekapcsolódásba
helyszíni közvetítéssel. Természetesen az
ilyen közvetítések hallgatásával és nézésével
nem lehet eleget tenni a misehallgatási
kötelezettségnel<. mely a fizikai jelenlétet
kívánja meg a testvérek közösségében
ugyanazon a helyen. a szentáldozás
lehetőségével együtt. Akik azonban akadá
lyozva vannak a szentmisén való részvétel
ben. s ezért föl vannak mentve a parancs tel-

vasárnaprólA

Gyoma
. Vasárnapokon l O-kor, hétköznapokon este 5 órakor

rózsafüzér, utána szentmise.

OKTÓBERI MISEREND

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és este 5-kor, hétköznap reggel fél 8-kor.
Október hétköznapjain este 5-kor rózsafüzér.

Szent Gellért Iskola l<ápoJnája: Minden hónap 2. és 4. vasár-
napján, fél l 2-kor. (o"-'1óber II, és 25)

Hunya
Vasárnapokon: délelőtt IO-kor.
Hétköznapokon: kedden, csütöltökön és szombaton este 5-kor,

valamint elsöpéntekenként js, este 5-kor. A szombat esti
mise elöesti mise, így érvényes vasárnapra. Október hétköz
napjain este fél 5-kor rózsafüzér.

Az utóbbi években szomorúan tapasz
taljuk, hogya vasárnap elvesztette jelen
tőségét. Mindenki fut. rohan, ha van munká
ja, dolgozil< még vasárnap is. Sok vállalkozó
vasárnap is dolgoztatja munkásait. akit állá
suk elvesztésétől való félelmükben vállaljál<
még al<l<or is, ha ezt maguk, vagy családjuk
megsínyli. Összefolyik a vasárnap a hétl<öz
nappal. Azok sem tartják meg a vasárnapot.
vagy ünnepnapot. akik ezt megtehetnék.
I!;teni parancs mondja ki. hogy az "Úr napját
szenteld meg". Ez azt jelenti, hogy vasárnap
nem dolgozunk, szentmisén részt veszünk.
és pihenünk, több időt töltünk családunkkaJ.
szeretteinkkel, barátainkkal.

Pünkösd ünnepén jelentette meg II.
János Pál pápa A vasárnap megszen
teléséről, a Dies Domini kezdetü apostoli
levelét. A magyar nyelvü kiadás is elkészült.
Mivel nagyon szül< hely áll ren
delkezésünkre. így az apostoli levélből csak
I-2 gondolatot tudunk I<iemelni.

"Ezt a napot az Úristen adta. örvendez
zünk és vigadjunk rajta!" (I 18. Zsoltár)
olvashatjuk a bevezetőben.

Az Úr napja a Teremtő művének

ünneplése. A teremtéskor "Isten megáldotta
és megszentelte a hetedik napot" (Ter 2.3).
Az újszövetség az Úr napját szombatról
v'lsárnapra tette át. Krisztus napja a
Föltámadott Úr. és a Szentlélek ajándékának
napja. A vasárnap hetenkénti húsvét. Ez a
nap az Egyház napja is. Az eucharisztikus
közösség a vasárnap szíve. Az Úr napjánal<
megszentelésére mindig nagy hangsúlyt
helyezett a történelem folyamán a hívő

közösség. Az Egyházi Törvénykönyv



1998. október VÁROSOtll( 7

VENDÉGSÉGBEN GYOMAENDRŐDÖN
A kedves olvasók bizonyára emlékeznek, hogy múli havi számunk rövid hírei

között 'Mária ünnep ismét Endrődön" címmel hiri adtunk arról, hogy a Magyar
Hagyomány Műhely tagjai az endrődiekkel megünnepellék Nagyboldogasszony
napját Már akkor jelezlük, hogya liturgiáról és aműhely mlJnkájáról kóvetkező sza
munkban részietesen (runk. f!.J. ünnepségen résztvevő kedves újság(rónö elküldte
nekünk visszaemlékezéseit az ünnepről, amit mi most órómmel közzé teszünk, azzal
a nem titkolt szándékkal is, hogy jövőre minél többen vegyünk részt a
Nagyboldogasszony napl ünneplésben Akik részt vettünk idén, őszintén mondhatjuk
hogy rendkívüli voll avirrasztás éjszakája a Körös parton, ahol közösen énekeltünk.
imádkoztunk arőzseláng mellett. amíg nem Jött ahajnal.

"A Magyar Hagyomány Műhely növendékei immár második éve járnak
Gyomaendrődön Nagyboldogasszony ünnepét megülni, ahelyi érdeklödökkel együtt.

Nagyboldogasszony ünnepe az ősegyházi g visszanyúló néphagyomány, mely
szerint a Megválló nem engedte át Mária holl:estét az enyészetnek, hanem aszen
dergő Máriát angyalaival égbe emelte amennyei dicsőségbe.

XII. Pius pápa 1951-ben enéphagyományt dogmai rangra emelte. Mária elszen
derülésé! és mennybe vitelét alegköltöibb módon abarokkban fogant "Makula nélkül
való Tükör" mondja el, história is készüll belőle, mely lelöleli a teljes hazai ha
gyományt.

Magyarországon Boldogasszony elszenderülését temetői menettel és szertartás
sal ülik meg. Zarándoklatokon és szentmiséken vesznek részt a búcsújáró emberek.
Az asszonyok imádkoznak, énekelnek, a lányok lelravatalozzák Mária koporsójál
virággal, gyertyával díszítik. Gyertyás körmenettel kivonulnak atemetőbe, és szimbo
likusan ellemetik Mária koporsóját Reggelig virrasztanak, énekelnek, imádkoznak a
belegekért, az élőkért és hollakért, ahazáért és avilágbékéért.

A Magyar Hagyomány Műhely résztvevői ezt a gyönyörű szakrális népszokás!
elevenilették fel, és sajátos tartalommal töltötték meg.

Három napig készülődtek eszent eseményre. Buzgón készúlődlek imádsággal.
Mária énekekkel, és böjttel. Kora hajnalban napfelkelte előtt, amikor az ég harmatja
áldja avirágokat, a lányok, asszonyok Imádságos lélekkel, csöndesen kivonullak a
rétre, és szedték csokorba Mária virágait. Azt tudjuk, milyen Iontos jelentősége van a
virágoknak ebben a szertartásban. A régi hit szerint lsten iűben-fában-virágokban

hagyta az orvosságot, és a székefyek hitében a leglöbb virágot Mária revezle el,
mikor Egyiptomba menekült a Szent Család. Ekkor szedték a Nagyboldogasszony
lüvet és ekkor voll aviragszemelés.

Napralorgó, menta, ökörfarkkóró, zsálya, cickafark, és a többi gyógynövény
áldás után belekerült az Úl házasok nászágyába, acsecsemő bölcsőjébe, az ajtó lölé
helyezték, a betegek mellett füstölték, mert gyógy(IÓ erőt tulajdonítottak azoknak.

A Magyar Hagyomány Műhely lányai koszorút fontak, az asszonyok csokrokat
rendezlek és visszalelé már énekszóval érkeztek meg az Endrődi Közösségi Házba,
ahol folytattak akészülődést az esti szertartásra Ez alatt a fiúk aKörös-parton terepet
rendeztek, készl1etlék a Szenl Ligetel az éjszakai virrasztásra. A délutáni szertartás
Mária bölcső-koporsójának lelravatalozása voll. A kicsI bölcső-koporsót lalaragó
liúk készllelték.. igen mívesen megmunkálva - s Mariácska bábuJál rozsszalmáböl
lonlák alányok. Alelravatalozott koporsó körül fehérruhás lányok gyertyát gyújtottak,
ollárt d(sz(teltek, a többiek énekeltek, imádkoztak. Ezután lelolvasták aBibliából
Nagyboldogasszony történelét

Aszertartás résztvevői énekeltek, imádkoztak, archaikus imák és székely Mária·
dalok hangoztak el. Esle gyertyalényes Mária-zászlós körmenettel kivonultak a"Szent

Ligetbe", ahol éjszakai vir
rasztássa�' Imádkozással,
énekléssel várták a
1apfelkeltél. amikor is
Mária bölcső-koporsóját

tutajra helyezték négy szál
égő méhviasz gyertya tár
saságában és vízrebocsá
tották. A Körös folyó elra
gadta a bölcső-koporsót,

amint az ég angyalai egykor
égbe ragadták Máriát
Csodálatos volt, ahogy a
vizen túkröz(idtek a gyertyalángok és az sem vélellen, pont akkor repüll át a lolyó
fölött az ég madara, egy vadgalamb, és ekkor szólalt meg alalu harangja is Mindez
jel voll arra, hogy e lelkes kis társaság áldozata nem volt hiábavaló Mert igenis
áldozattal járt e három napos virrasztás, imádkozás, böjtölés, Budapestről elutazás
Gyomaendrődre, nem beszélve aszúnyogokról.

AMagyar Hagyomány Műhely iskolála Budapesten működik, végzell pedagógu
sok, népművelők, orvosok. pszichológusok és népművészek, fŐiskolás egyetemista
fiatalok és sok léle loglalkozású fiatal és idősebbek a résztvevői, akik havonta egy
szer egy alkalommallalálkoznak három napos továbbképzésen. Elméleli és gyakor
Iali oktatáson vesznek részt. Az iskola célja amagyar népi hagyományok lelkutatása,
,:1egismerése és a nemzeti értékek továbbadása, mindenkinek a maga területén Az
iskola vezetője Molnár V Józsel szakrális néprajzkutató tanár, akinek könyvei, tanul
mányai jelentek meg néprajzkutaló tevékenységéről. Az iskola az Örökség
Néplőiskolából szerveződött át Magyar Hagyomány Műhellyé. Ebben az iskolában
járni olyan magatartást. gondolkodást és életformát jelent, ahol az ember és az
Univerzum kapcsolata lolyamatos és élő, vagyis aszerves vagy természetes művelt

ség lörvényei harmóniában vannak aTeremlő törvényeivel, azaz aszerves műveltség'

re jellemző hármasság jelen van
1. gazdaság és lelepülésszerkezet ismerete
2 társadalom, kul:úra és népszokások ismerete
3. család, nemzetségek, közösségek, szakrál itás.
AMagyar Hagyomány Műhely hallgatói minden évben szeretnének visszatérni a

"Szent Ligetbe", mely szakrális tér lesz számukra, hiszen ez a hely a fentiek miatt
alkalmas arra, hogya nagyváros zajában megláradt lélek elcsendesedjen Valamint.
az erdőben talált kiszáradt la, melyet emberi kéz nem érintett egyértelmúen a
Corpuszt ábrázolta. Reméljük, imáinkat meghallgatta a Nagyboldogasszony, akinek
egykoron Szent István oltalmába ajánlotta lelkét és az ország koronajál

Köszönet illeli az endrődi katolikus plébánost. Iványi Lászlót, aki blzlositolla
szenarláshoz szükséges lemplomi kegylárgyakal, és aki a reggeli miséJén szeretettel
emlékezett meg aKörös-parton Nagyboldogasszonyt ünneplő lelkes kis társaságról.
.:ószönet illeti Irénke nénit, ahelyr tájház vezetőjét, aki együtt virrasztott a lelkes kis
társasággal, és helyi érdeklődőket is hozott magával, és Irénke néni volt az, aki meg
tanliotta a rózsalüzért a pesti liataloknak. Másnap szívesen mesélte el a táj házban a
falu történetét és régi népszokásait.

Eszép esemény hiteles tolmácsolója, aki egyben aMagyar Hagyomány Műhely

résztvevője

MENYHÁRT ÁGOTA
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"megmarad egJJ diadal'nns erdélyi
igazság: ez a föld egJJmás mellett.
JIlegtar/ja örökös far-kn virágzásban a
népeket, akik rajta és érette
IIlltl1káJkodnnk."

Kós Káro/lj, 1925.

Hogyan tovább, avagy: kivel
tovább, mivel tovább, merre
tovább?

1998. október

Gyermekgyógyászati
aktualitások

Eml a címmel jelent meg Markó Bélának az RMDSZ Szövetségi elnökének
beszamolója a Szövetségi Képviselők Tanácsának ~Iésén Kolozsvarott Lapunk
szűkös terjedelme nem leszi lehelövé. hogy a dokumentum teljes anycgát
ismerlessük, ezéít csupán annak egyes részleleit adjuk közre. Az előadó 3pont köré
csoportosítja főbb mondanivalóját Az első részben a "Hogyan tovább, Románia?
Kivel tovább, mivel tovább, merre tovább Románia?" kérdésére a Romániában az
1996-os válaszlások után kialakull koalíció lendületéne~ megtorpanásával poli
likai, gazdasági. erkölcs; válságával loglalkozik A továbbiakban Markó Béla igy
lolytatja beszamolójál

"2. Most r<ilétnék a második helyzeikéore a térség helyzetére Hogyan tovább,
kivellovább. merre tovább, Kelet-Európa? Tagadhatallan. hogy legelőször itt IS egy
válságról kell beszélnünk. a koszovói válságról. fme, az etnikai-nemzeti kérdés
ismél nyitott seb a közelünkben. mert a nyugati del nokráciák a tüneti kezelésen
k:vül mlndmaig nem talállák meg agyógyszerét Félelmekel, vonzásokaI és taszr1á
s1kat geqeszlelt ez a lel lobbanó válság nálunk is. Erről is kellene beszélni. Mini
at;ogy állalában beszélni kellene az egész térség bonyolult viszonyrendszeréről.

vonzásokról és laszitásokról Beszélni kell aríól, hogy a kellős állampolgárság
kérdése oéldául miért visszhangzott olyan erösen az erdélYI magyarságoan. milyen
reményekre és milyen reménytelenségekre utal az. és miképpen kell megoldani a
visszhangot lelerősl1ö valós problémákal: a határátlépés, a kapcsolallartás prob
lémáít. Meggyőződésem, hogya FIDESZ. maga az egész most kialakult koalíció
partnerünk lesz ebben. Egyúllal megisméllem gratulációnkat a választásokon
gyöztes magyarországi pártoknak. és jó munkát is kívánok a most kialakuló új
magyar kormánynak Sokszor elmondjuk - és joggal -. hogy nekÜ11k nem mind
egy. Magyarország hogyan viszonyul a határon kr'vül M magyar kisebbségek
helyzetéhez Hadd togalmazzam meg most ennek a fordítottját is amiről ma - ma
is - szintén beszélnünk kell. az RMDSZ helye szerepe az RMDSZ állal követelt
polilika is kihal Magyarországra, hiszen a magyar-román viszony atérség slabili
lásának alapvelcen meghatározó eleme. Ezt. gondolom. senki nem Gáfolhatja.

Döntéseinkben ez a szemponl iS természetes módon helyet kell, hogy kapjon,
nekünk egy minél szorosabb. de nem kirakat jellegű. hanem ténylegesen jó ma
gyar-roman viszony az érdekünk Ha akél ország elsodródik egymásiól, arománi
ai magyar közösség IS e!sodródlk Magyarországtói, azoklól. akikkel nyelvünk,
kJllúránk. lörténelmünk, nemzeli ludatunk által összetartozunk.

3 Beszélni kelltehál az RMDSZ helyzetéről is. mert minden lellengzősség nélkül
áliíthalom, hogy az általunk választotl politika kÖZ'Jetlenül kihal á román kormány
és Románia sorsára, de közvetve kihat a magyar kormány és Magyarország
helyzetére is Hogyan lovább. kivel tovább. mivel tovább. merre tovább RMDSZ?

A romániai társadalompol'ltikai és erkölcsi válsága, véleményem szerrnt. az
RivlDSZben IS érezhető, sőt. azok a külső és belső erők. amelyek Romániál az
euroatlanli és európai integrációs úton vissza akarják logni, azok nyilvánvalóan az
RMDSZ-en keresztül, az RMDSZ megbonlásával is megpróbálnak ilyen irányba
haladni.

Határozottan állítom, hogyaromámal magyarság 1989 ulán megteremtett egyik
legnagyobb érléke - kérem. ne lepődjenek meg! - az RMDSZ. Más szóval: leg
nagyobb értékünk az egységünk. Hiába vádolnak sokan demagógiával. amikor
újból és ujból ezl mondCJI, meri meggyőződésem, hogy így van. nekünk ma sem
misem lontosabb - ma sem lonlosabb semmi -, mint ez acselekvési egység Ami
persze kompromisszum ot követel, azoktól is akik túlságosalI sokat mérlegelnér.ek.
Az RMDSZ egy ilyen kompromisszum eredménye, így tudott megmaradni nagyon
vá:ságos pillanatokban IS. Aki ezt nem érli, az nézzen körül aKárpát-medencében,
nézze meg, miként próbálják a maguk elveszell
egységét avajdaságiak vagy akárpátaljaiak (fo/ylo/ás a/O. oldalon)

Aszeptember beköszönlével oreggeli és okorodéiutóni órókbon megnövekedett olor
galom. Óvodába. iskolábo. ill. onnan hazofelé igyekemek a gyerekek. sokszor figyel
metlenül, baleseti vmély! akolVa sajót maguk. ill. o környezetük számáro. Közlekedjünk
ávalosan, vigyázzunk együll agyermekek testi épségérel

A baleseteken kivül egyéb veszélyek is leselkednek a kisgyermekekre, több olyan
sajnálatos esel törlént, amely kellő gondossággal elkerül~ető lel1 volna: okisgyermek <ukor·
nak gondolva elfogyasztolIo o S1ülö gyógymrét, ill. vegyszert nyelt le, az udvoron talált
gombái megette Legyünk körültekintőbbek, agyógyszerekel, vegyszerekel akisgyermekek
elói zárjuk ell Ne tartsuk olyan üvegben. edényben, hogy élelmiszerrel összekeverhető

legyen Híviuk fel o figyelmet orra, ~agy egyes növények elfogyasztáso mérgezéSI okoz~at!
Mérgezés, illetve annak gyanúja esetén haladéktalanul forduljunk orvoshaz Hasznos segit
séget jelent~et, ha mogunkkal visszük o helyszínen talólt gyógyszer- vegyszer. ill. növényi
maradványokat. mivel ezzel pontosítoni le~el omérgezés okól, súlyossógót, gyorsíloni le~et

a megfelelő kezelés megkezdését.
Az őszies idöben megnövekedel1 o felső légúti hurutos megbetegedések szóma. Az

alapvető higiénés elvek betartása, pl. zsebkendő használata, kézmosás, ill. o betegségek
időben lör1énő kezeléssel megelőz~etök o tömeges megbetegedések.

Anatha, orrdugulós, orrviszketés, könnyezés nem csupán megfózós. lertózéses iele
le~el. okozho/ia ollergín is. Évről·évre növekszik sajnos omegbetegedések szóma. Ezekben
ohónopokban (oz időjáráslállüggően okór még november elejéig) ogyomnövények, fóként
parlagfű allergiót kivólló ~otáso kifeiezel1. Agyomok irtásaval nem csupan akörnyezetel
ópoljuk, lortjuk rendben, hanem saját magunk és mósok allergiás tüneteit is enyhíteni
ludjuk, ill. ki tudjuk védeni.

Nagyon fon los agyermek megfelelő élkezése. Felmérések szerini sok családnól. sajnos
anyagi okok miall is, igen egyhangú, magas zsir- és szénhidróttortolmú oz étrend. Mindez
elhízós~oz. magos koleszterinszin Ihez, érelmeszesedéshez, magos vérnyomóshoz,
érszűkülethez, szív és érrendszeri megbelegedesekhez, cukorbetegséghez, ill. ezek szövőd

ményéhez vezethet. Agyermekek megfelelő étkezésével ezek o feinölI karbon megjelenő

betegségek javarész! megelözhelök Igen hasznos a Iriss zöldségek, gyümölcsök, tejter
mékek, fehérjedús ételek fogyasztása. A növényi rosibon gozdag tápiólék elósegítheti oz
emésztést, hosszabb tóvon szerepe lehel akór ofelnőttkori vastogbél dogonatok kiolokulós
nak megelőzésében is Atej-, tejtermék rendszeres fogyoszlósa vitamin· és fehérjelartolmán
kívül kalcium lortalma miatt acsontok fejlődésében is jelentős.

Areggeli étkezés fontossógól nem lehet elégszer kihongstilyozni, ígyokivédhető sok
fejfájósos ponasz, javul agyermekek koncentróló-képessége, iskolai teljesítménye.

Megfelelő vilominbevilellel o betegségek megelozhetök, ill. lefolyósuk enyhülhet,
rövidülhel. Afogszuvosodás, sajnos, népbetegségnek szómít mind Q gyermek, mind afelnól1
lakossóg körében. Megelőzése céljából is Ionlos oz alacsonyabb cukor- ill. szénhidróltorlalmú
étrend. Nagy jelentőségű a rendszeres fogmosós, o fluorid tartalmú fogkrémek használata.
Kisebb gyermeknél nem kötelező jelleggel, de a szülő kérese alopján mód van nálrium fluo'
rid tartalmú toblettók alkalmazására is. Arendszeres fogorvosi szűrővizsgálal. korai kezelés
teszí teljessé en omegelözo tevékenységet. AJ. ép logok, atökéletesebb rógós pedig könnyiti
oz emésztésI, csökkenti agyomor- bélrendszeri megbetegedések szómát.

Az időjórós vóllozékonnyá vólt. Agyermekek öltözködése problémól jelenlhet, mível
reggel még hűvös van. de adéli árókban megemelkedő hómérséklet kapcsón mór túlsógosan
meleg lehet oreggel megfelelő ruhózat. Agyermekek leizzadnak, huvös helyiségbe lépve
meghülhelnek. mindez kiküszöbölhető réteges, oz aktuólis hömérsékletnek megfelelő

öllözködéssel.
Helyes tóplólkozással, megfelelő vitominellólóssol, rendszeres friss levegón

tartózkodóssal, sportolással o szervezel ellenlilló képessége növekszik, szómos belegség
megelőzhelö.

Dr. KATONA PIROSKA
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A torontói beszéd
II. A kanadai magyar jezsuita munka

Bonum cer/amen certavi, cursum consummavi, jidem servavi.
(A jó harcot megharcoltam. pályámat végigjittottam. hitemet
megtartottam.)

Timóteushoz irt 2. levél 4. 8.

GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2. - Tel.: 06-66-283-359

~:

Garancia! Minőség!

Kedvező ár!

Gelt~i eip8

vissza tudok emlékezni, a magyar templomban
az akkor kötött házasságokbóJ csak egy nem tar
totta be ígéretét. Ez volt az a változás a
Dohányvidéki magyar lelkekben, mely a "Mi"
közös munkánk eredménye. Világítsuk meg egy
példával, mit is szándékoztam mondani: Egy
híres orgona művész zene-estet tart a fújtatós
orgonán. Az este első részében nagy tapsot ara
tott. Mikor művészünk kifelé megy, a fújtatós
odasúgja neki: "Mi szépen orgonáltunk'" - Mi
az, hogy mi? "Én" szépen orgonáltam - veti oda
bosszúsan a mtívész. Következik a második
rész. Mfívészünk szinte már hallja a tapsot,
nyomja a biJlentyú1<:et... semmi hang ... újból
próbálja megszólaltatni az orgonát, megint
nincs hang' Kénytelen megszakítani az
előadást... Mikor a fújtató közelébe lép, az vi
gyorogva megjegyzi: "Érti már mfívész úr. "Mi"
orgonáltunk?I'" Példábó l ért a magyar: A
Courtlandi Szt. László egyházközség közös
munka eredménye: Magyar jezsuirák és hivek 
mindkettő többes számban'

1967-ben búcsút mondwm Courtland-nak.
Többen kérdeztek - nem igen akarták elhinni
válaszomat: Higgyék el, és szívből mondom.
nem volt nehéz! Igen, az ottani hívek iránti
szeretetem ezután is megmaradt. A hely nem
fontos, hol dolgozunk, mert újabb emberekkel
találkozunk. Mi jezsuiták tudjuk, hogy aki
átveszi a staféta-botot (az én esetemben Máté
testvér) legjobb tudása bevetésével folytatja a
munkát segítőivel. Ez elég volt.. és én erre a
jezsuita életre vállalkoztam.

Ezért újabb buktatóm következett: pihenés
helyett tanulásra küldtek. Amit már megelégel
tem' Itt a Mindenható segített Orsy testvér
személyében. frt nekem, és remélem provin
ciálisomnak, hogy fölösleges volna számomra
Washingtonba menni három éves tanulásra. Ott
sem kapok többet, mint amit már tanulnom kel
lett a jezsuita kiképzésben. fgy csak egyévi ta
nulásra "buktam le". Visszaültem apadba.

UGRlN BÉLA
HAMJLTION. CAN ADA

'~éretes lábbeli készítést
mérsékelt felárral (.fállalunk. II

35-től 42-es méretilj.
SEVfW MODELL BT.

Fő út 57. (Volt Napkeleti (.fendéljlő helyén)
Telefon: 06-66-386-800

*
Karácsony, húsvét, búcsú alkalmával a

templom nagyobbításról beszélgettünk.
FiataUaink a Regis
Club-ban a magyar
templom otthonába
hívták angol bará
taikat. És ahogy

és Cser testvérek, valamint Mary nővér. A tem
plomépítés Cser László tesrvér és a magyarok
kb. két évig tartó (1950-51) küzdelmes
munkájának eredménye. Majd a magvetés fela
datát bízta ránk a Gondviselés. Csak az
ismerteket említem: Havas, Eördögh, Kish
Gábor: Feigl testvérek Solymár és magam. A
szociális tesrvérek közül: Scholastica nővér és a
tamtó nővérek. Tizenöt év alatt felépült a már
álló templom mellé a plébánia épület, a
nővérház, megnyílt a négy tantermes iskola, a
templom környéke már nem sártenger,
megszülett;tt a végleges elrendeződés (a
telepítés, Bakos György bácskai magyar álma),
a kegyhely, a temető, sportpálya' A már 1951
ben bevezetett Szt. L~\zló templom-búcsú,
amely Észak-Amerikának egyik legnagyobb
magyar találkozója lett, kb. 4-5 ezer résztvevő

vel, és a Simcoe-vásár (Feigl nővér nagy
munkája), a Nőszövetség és Férfitársulat 
mondjuk így: a magyarok kemény munk,íja
által Bakos Gy. és mások leleményessége
(m\ítrágya eladás commissió = jutaléka) meg
valósította, hogy az adósság már nem nyomor
gatott!' !

Ezek csak külső eredményei voltak a közös
munkának, jelek; bár a külső tűnik fel elsőnek.

Mégis sokkal többet mond a szívek változása a
Szent László egyházközség hatására. A Delhi-i
"Vörös-vár" (sátortábor) mert ezt is
összeeszkábálták a magukra hagyott magyarok
a kanadai depresszió idején - mondom a "Vörös
vár" egyik oszlopos tagja tanúnak hív, hogy
bizonyítsam amerikai rokonainak. hogy minden
vasárnap a templomban van. 1956-os fiatal
menekültjeink "St. Lad.'" soccer csapatának
bizony csak papíron "szent" a neve. Solymár
testvér, a szervezőjük, és akik értik nyelvüket,
bizony nem szent kifejezéseket hallottak. De pár
év és megváltoztak... nagyon rendes édesapák
lettek'

Az ablak teszi
a házat
MŰANYAGAJTÓK,

ABLAKOK GYÁRTÁSA
EGYEDI MERETRE IS.
5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81/1.
Tel/Fax: 66/386-328

A KALOT megálmodója. Kerkai tesrvér
figyelmeztetett még novícius korunkban:
"Nekünk jezsuiLiknak legnagyobb erőnk abban
rejlik. hogy közösen dolgozunk Istenért a világ
biÍrmeJy t<Íján... Fontos az testvérek, - ftízte
hozzá - hogy ne akarjon valaki sztár-szerepet
játszani." Ezért van nálunk a socius szabály.
Lehetőleg nem egyedül engedik a jezsuitát a
munkába. Ha csak lehetséges, adnak társat,
vagy társakat mellé. Kanadai munkánk elején
megvalósíthattuk ezt a munka-szabályt. Ennek
következtében - már előre akarom jelezni - az
elért eredmények nem egy személyhez kötőd

nek a plébániákon. hanem mindenkihez, akik ott
dolgoztak.

Hogy pedig megvilágítsam a magyar jezsui
ta - általában minden pap és vezető - feladatát
Kanadában, vagy más helyen. felidézek egy régi
kísérletet: a fizikáb,m, vagy a kémiában tanul
tam, ha a vízbe sót oldunk fel, addig nem kristá
l.'!osodik ki a só. amíg valilmi zsineget, cérnát
stb. bele nem m,\rtottunk. E körül mindjárt
megkezdődik a kristályosodás. Hát ilyen
összecsavart zsineg lettem én jezsuita társaim
mal. akik összegyfíjtötték a magyar kristályokat.

De ez csak az egyik fele a fizikai kísérlet
nek. Lógathatunk kitartó erővel egy pohár vízbe
ak,ir kötelet is. ha nincs só, nem lesz kristá
lyosodás. A magyar életet. isten-hitet konz
erváló só pedig a megkapaszkodó magyarok
voltak. Itt, és ekkor, még erősebben meg
szerettem fajtámat, mert - és itt jól figyeljenek 
bár semmit, vagy vajmi keveset kaptak a ma
gyar hazától (mint valaki mondotta fájdalom
mal: 30 km-re laktam Budapesttől. mégsem lát
tam soha! ... Floridát már többször... ) hitüket
magyar templomban akarták élni idegen földön.
pedig otthon talán még az egyházi birtok is
fonnyasztotta Istenbe vetett hitüket, remé
nyüket.

1952 őszén kerültem Courtlandba, és 1967
ig voltam plébános. egy év kivételével. Itt volt a
buktató, mert erre nem készítettek fel bennünket
a tanulmányok alatt.

A templom állt a tavaszi nagy sártenger
közepén és volt nagy adósság. Szegények
voltunk' Jézusom, mindjárt hozzáfíízöm, a
munkát közösen végeztük. Az ugartörést Békési
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NEM A HATALOMERT,

A VÁ OS SZ LGÁLAT'" ÉR
AZ ÖNKOAMANYZATI VALASZTAS KAA
VALASZTASI SZÖVETSEGET KÖTÖnÜNK:

FIDESZ MAGYAR POLGÁRI PÁRT (FIDESZ MPP)
MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG (MKDSZ)

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM (MDF)

KÉRJÜK, OKTÓBER la-ÁN SZAVAZZON JELÖlTJEINKRE:

l választasi körzet Ifj Putnoki LOJos (támogatott)

2 vólasztási körzet Kertes Inre (tómo<0otott)
3 vólosztási körzet R. l\Jog\,! Tibor ~FIDESZ)

4 választási körzet Dezsá Zoltón (FIDESZ)
S választási körzet Bátori Gyula (MDF)
6 vólasztósi körzet Bótos Lászlo (tómogatott)
7 volasztósl körzet Veha Lószlóné Szedlók Ildikó (MKDSZ)
i3 vólasztási körzet Kovács Attila (FIDESZ)
Q vólasztósi körzet (sászórne Guunczo Eva (MKDSZ)

10 vólasztósi körzet Ungvölgvi Jan'Js (MKDSZ)

A közösen állított lista sorrefldje:

l Dezsá Zolton
2 (s6szórne GvurJCza Éva
:5 Bátori Gvulo
4 Kovocs Attila
S R. NogV Tibor
6 Kertes Imre
7 Ifj Putnoki LaJos

Megyei közgyülési listákon:

10000 lakos feletti vál-osok listajón Ó. Dezsö Zoltón
10000 lakos alottl helysegek IlstóJon 6 (soszorne Gyuriczo Éva
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BABOS JÁNOS, Sugár u. 34. sz. alatt lakoLt,
amikor 66 éves korában, augusztus 28-án,
tragikus hi.rtelenséggel elhunyt Temetése
Endrődön volt augusztus 31-én. Gyászolják
felesége, három gyermeke, hat unokája.
BUGYIK JÁNOSNÉ SZABADOS MARGIT,
lakolt a Polányi u. 70-ben, hosszas betegség
után 74 éves korában, augusztus 23-án távozott
az élők sorából. Temelése augusztus 27-én
Gyomán volt Gyászolják: Két gyermeke,
három unokája, barátai. és ismerősei.

GONDA GERGELY, volt gyomaencIröeli lakos,
F'óton 57 éves korában adta vissza lelkét a
Teremtőjének hosszú, súlyos betegség után
szept. lO-én. Temetése szept 18-án volt.
Gyászolják hű társa és fia, két gyermeke és

VÁitO~Utll<

családja, testvére és családjuk.
GULYÁS JÁNOSNÉ HUSZÁR ERZSÉBET,
Gyomán a Kálvin ]. u.81-ben lal<ott, tragikus
hirtelenséggel augusztus 9-én, 72 éves korában
szólitotta magához az Úr, Temetése augusztus
14-én volt Gyászolják két gyermeke, négy
unokája, testvérei és csaJádjuk
HANYECZ VINCE a Móra Ferenc utca l3-ban
lakolt, amikor tragikus hirtelenséggel szeptem
ber 2-án 55 éves korában elhagyta föleli életét
Temetése Gyomán szeptember 8-án volt.
Gyászolják édesanyja, felesége, két gyermeke,
3 unokája.
HUNYA BÉLÁNÉ VARJÚ VIKTÓRIA, lal<ott
Kis Bálin utca 16/I-b:n. Szeptember l-én,
hosszantartó betegség után távozott az élők

sorából. Temetése Gyomán szept.6-án volt
Gyászolják: Két gyermeke, négy unokája, két
dédunokája, rokonai és barátai.
HUNYA ISTVÁN a Lábas utca 8. sz. alatt lakott,
rövid szenvedés után 82 éves korában, augusz
lus 27-én érte a halál. Temetés Endrődön volt
szeptember 7-én. Gyászoljálc felesége, gyer
meke és három unokája, rokonai és barátai.
HUNYA LÁSZLÓ, életének 82. évében szept
21-én elhunyt Temetése Piliscsabán szeptem
ber 25-én volt Gyászoljál<: felesége, gyermekei,
unokái és családjai, rokonok, és az End.rőeliek

Baráti Köre tagjai.
KISS LAJOS Besenyszegi u. 4-ben lal<ott,
súlyos betegség után ragadta el a halál,
szeptember S-én, 61 éves korában. Gyáswljálc
három gyermeke, unokája, testvérei és család
juk, valamint ismerősei.

KORÁN FERENCNÉ r,1ÁRToN JULIANNA,
Achim u. 20-ban lal<ott, amikor szeptember 14
én élete 78-ik élvében, rövid szenvedés után
lelkét visszaadta Teremtőjének. Gyászoljál< két
gyermeke, négy unokája, három dédunokája,
rokonai, ismerősei.

KOVÁCS SÁNDOR, Kisréti u.28-ban lal<ott és
augusztus 28-án a hosszú betegség után elhagy
ta fölcli életét Temetése Gyomáu, szeptember
3-án volt Gyászolják felesége, gyermeke, két
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unokája és dédunokája, rokonai és ismerősei.

MOLNÁR IMRÉNÉ KRUCHIO MÁRlA, ald
Fegyvernek u. 24-ben élt, hosszan tartó, súlyos
betegség után, 89 éves korában szeptember 10
én adta vissza lelkét az Úrnak. Temetése
szeptember 16-án volt Gyomán. GyászoJjálc
két gyermeke, menye, három unokája, öt
dédunokája.
RAFFAEL JÁNos, a Dankó P u. 1. sz. alatt
lal<ott, augusztus 29-én hosszantartó betegség
után 71 éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 3-án volt Gyászolják felesége, két
gyermeke, menye, három unokája, rokonai és
ismerősei.

Dr. RÁcz MÁTYÁS (Rácz Lajos volt ország
gyűlési képviselő fia) szeptember lO-én, 78
éves korában elhunyt. Temetése
Debrecenben. Gyászolják gyermekei, unokái,
dédunokái.
SZUROVECZ ELEKJ"IÉ BARNA ILONA
JULIANNA, Polányi Máté u. 14-ben ell
Augusztus 23-án, hosszas betegség után, 70
éves korában, augusztus 23-án lelke megpi
hent Temetése End.rődön augusztus 26-án
volt Gyászoljál<: férje, két gyermeke, két
unokája.
UHRIN VINCE, az Ady Endre u.31-ben lal<ott,
augusztus 21-én tragikus hirtelenséggel 61
éves korában, távozott az élők sorából.
Temetése augusztus 27-én volt Gyomán.
Gyászolják: felesége, két gyermeke, unokái.
rokonai és barátai.
VARGA ISTVÁi'J, Fő út 161-ben lakott,
szeptember l-én rövid szenvedés után vissza
adta lelkét Teremtőjének 83 éves korában.
Temetése Gyomán lesz. Gyászoljál<: felesége,
két gyermeke, öt unokája, és dédunokája,
testvére és családjuk.
VÉKONY ISIVÁN a Kulich Gyula utca 18-ban
lal<ott, súlyos betegség után 62 éves korában
súlyos betegség után, augusztus 18-án távozott
az élők sorából. Temetése Gyomán augusztus
24-én volt. Gyászoljál< felesége, három gyer
meke, hét unokája, testvérei és csaJádjai.

BÉKESSÉG HALÓ PORAIKON, FOGADJA BE
ÖKET AZ ÚR AZ Ö ORSZÁGÁBA AZ ÖRÖK

VIlÁGOSSÁG RAGYOGJON FELETnJK!

(folytatás a 8 oldalról) visszaszerezni, vagy ugyanezl az egységet hogyan
leremtlk meg ezekben a hónapokban a felvidéki

magyarok. Aki en~yil nem tud meglátni és átlátni, az vagy vak, vagy önző, vagy
szándékosan kárl akar okozni. Tessék választani I

.. De legfőképpen arról kell beszélnünk, hogy tudjuk-e és ha igen, miképpen
tudjuk a közeljövő Romániájának - és benne aromániai magyar közösségnek - a
sorsát belolyásolni? Milyen prognózisunk van erre?

Azt hiszem kétféle prognózisról kell nekünk gondolkodnunk nagyon is lehet
séges egy negatív prognózis, de talán még lehetséges egy pozitiv prognózis is.

A negativ prognózis a lelenlegi kormánykoaliciö szélesését mutalja. Amihez,
minden bizonnyal hozzájárul na az RMDSZ kormánykoalíc!öböl valö kllépése; ám
rögtön hozzá kell tennünk: ha akilépéshez eljutunk, ez koaliciós partnereink dön
lése is, nem csupán a miénk. Az ő döntésük lenne ez által, hogya nacionalista,
sovén szemléletet a koalícióból kiszorítani nem tudták, és hogy egy kisebbségi
szervezeltel koalicióra lépve, lépten-nyomon engedtek a kisebbségellenes erők

nyomásának.

.Van viszont egy poziliv prognözis is. Nem tagadom, elég bizonytalan rá az
esély. Az, hogy tegnapelőtt a kormány két lontos határozatot logadott el, és bár a

koalíció, sajnos, csak részben tartotta magát a június 10-1 egyezség hez, elkezdi
munkáját az egyetemalapító bizottság, illetve 17 kisebbségi ingatlan visszajut volt
tulaldonosához. Mindez okot ad némi bizalomra, még megmaradt kevés optimiz
musunkkal talán tekinthetnénk egylajta újrakezdésnek is

Apozitiv prognózis egymás mellett, egy cél érdekében megmozdulva mutatja az
általam felsorolt három fontos tényezőt: a kormány kormánykoaliciót, a magyar
kormányt és az RMDSZ-t.

Kérem, készIlsék el saját prognózisukat, és beszéljük meg az RMDSZ közös
prognózisát.

Nagyon nagy bennünk és körülöttünk az elégedetlenség, ezt nap. mint nap
tapasztaihatom Rendkívül nehéz ma az éleI ebben az országban, és a kor
mánykoalíció tagjaként ebben az RMDSZ-nek is lelelőssége van. De konklúziók
megfogalmazása elött fel kell még tennünk egy kisegítő kérdést önmagunknak és a
körülöttünk lévőknek. Akérdés, amelytől sok minden függ, igy hangzik Rosszabb
ema magyarnak lenni Romániában - nem mérnöknek, nem tanárnak, nem munkás
nak, nem löldművesnek vagy diáknak általában, hanem magyarnak - mini 1996
novembere e1őtt? Kérem, tegyék fel ezt akérdést önmaguknak. és válaszoljanak rá
egyszerű igennel vagy nemmell Tudom, ezzel még nem oldottuk meg a közeljövő

dilemmáját, de ahhoz, hogy megoldhassuk, erre aválaszra is szükségünk van."
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GYOMAI REFORNIÁTUS TEMETŐi{( ÉS TEMETlffiZÉSI SZOKÁSOK - III. Rész

Az emlékezet helyei a temetőkön

kívül - talán sokan nem is tudják 
a templom, a falu- és útszéli
kereszt, Hősök szobra. Szakrális
központok - szent helyek - ahogya
néprajz tudomány is tárgyalja az e
helyekkel kapcsolatos ismereteket.
Nagyszüleink nemzedéke, a temp
lom köré szerveződött, települt
közösség a temető egészét szent
helynek fogta fel, és ezen belül is a
szent emlékezet helyei voltak szá
mukra szeretteik sírhantjai. Több
nagyidőt megért adatközlőm - férfi
és nőnemben való - mondotta el
nekem, hogy amikor kimennek a
temetőbe, "beszélgetni" szokott
elhunyt hozzátartozójával. Ha
egyedül van, fennhangon, ha nem,
akkor magában. Elmondja neki a
két látogatás közötti idóoen történ

teket; családi eseményeket, s a hétköznapi élettel kapcsolatos
dolgokat. Mások csak üdvözlik a sírban fekvőt, mint mondot
ták "úgy illik". Magam kisgyermekként és felnőttként is
tapasztaltam e szokásnak meglétét, gyakorlatát. Nemcsak
Gyomán, hanem szinte az egész Tiszántúlon, ahol is volt
szerencsém benne a témakörben néprajzi indíttatású gyLíjtést
végezni. Ahogy aztán az idő felettem is elj árt, azon kaptam
L1agam, hogy jómagam is gyakorlom. Amikor aKisréti
temetőbe belépek a hajdan volt kapun a Tisza malom felöli
oldalon, illedelmesen köszönök; "Adjon Isten jó napot kigyel
meteknek kedves bátyáim, nénéim" s szomorúan kell tapasz
talnom, hogy nem lebeg béke poraik felett. Itt is - ott is ledön
tött sírkövek, hiányzó ellopott sírkövek, szemétkupacok,
kiszedett tLízre ellopott helyei tátonganak. Derékmagasságban
kivágott fák csonkjai éktelenkednek, melyek gallyai t
ráhányták a sirhantokra s lehetőleg a gondozottakra, mert ott
tiszta hely van a szükségtelen gallyak számára. Látom, hogy
Nagy Sándor "aki volt az l848/49-iki szabadság harczosa"
sírköve ledöntve, gazzal benőve. Tovább haladok és egy szin
tén ledöntött, derékba tört sírkő előtt megállok fejet hajtva;
"Adjon Isten nemzetes főbíró Uram", mert itt nyugszik Szabó
József főbíró úr. Ő volt Gyomának utolsó olyan főbírája, aki
hez még nyolcvan ennyihány éves korában is eUártak a
gyomaiak ügyes-bajos dolgaikban tanácsot kérni. Különösen
sokan keresték fel őt, családi ügyekben, vitás kérdésekre
választ várva, mert ő a régi bírói tekintély utolsó tagja volt,
patriarchális viszonyban a közösség "alárendelt" tagjaival.
Hiszen még a múlt század utolsó harmadában a főbírót és
törvénybírót nemcsak azért választotta a közösség, hogy a
közigazgatás t vezesse, hanem hogy "lelki atyja" is legyen,
mint "karizmatikus személyiség" annak a köznek, akiből maga
is vétetett, s melybe ő beleszületett. S mert az isteni parancs,
hogy tudniillik az Istentől nyert tálentumot a köz javára kell
fordítani, akkor még nyilvánvaló volt. ezt a parancsot a "tálen
tumos" emberek komolyan is vették. Ebben aKisréti

temetóoen is vannak még méltatlan környezetben Papp
Zsigmond keze alól kikerült mLívészi síremlékek, így Nagy
Győző tanító sírköve dombormLívén a tanítója előtt levett
kalappal álló kisgyerek, vállán a bakóval. Odébb Papp
Zsigmond nagyapja - Csapó János néhai nemzetes főbíró

uram - bronzrelifes síremléke volna - ha el nem lopták volna
- "A magvető és nagy arató", tudniillik egy kézzel vető

.:;yomai gazda alakja, feje felett varjak, háta megett a haláL
vállán kaszával. Nagyszüleim, dédszüleim sírjánál kis áhítatot
tartok imádsággal, énekléssel, éppen azért legtöbbször
egyedül szeretek ott lenni. "Beszélgetek" is velük.
Mostanában meg nincs is olyan nap, hogy ne gondoljak rájuk,
Gyomára, a velük eltöltött boldog gyerekkorra (úgy 1938
1948 között!). Mindig elmondom on, hogy áldja meg a jó
Isten őket, kedves mindnyájukat egyenként és mindközön
ségesen haló porukban is. "Nincs nagyobb kín, mint néhai
boldog napokrul emlékezni ... " mondotta volt gróf Széchenyi
István, micsoda igazság!

Csősz nagyanyám fej fáját ki is vettem, megmentve egyút
tal az eszeveszett pusztítástól s itt van velem az íróasztalom
mellett, s így velem van az emléke is. El- és kimondhatatlanul
fáj annak a hajdan volt közösségnek a pusztulása, amelyet
legérzékletesebben, bár képletesen, e gyomai öreg temetők

fejeznek ki számomra.
1968-tól a köztemető megnyitásától számítva megszűnt a

"háztól való temetés". Ezzel együtt megváltoztak a halott
eltakarításának évszázadok óta megrögzött szokásai. Lassan
lassan a feledésbe merül a halottas háznál felravatalozott
halott siratása, virrasztása, "részvételés". Ezeken az aj kal
makon való megvendégelés, a viselkedési normák és
követelmények. A halottról való híradás ugyan még mindig
harangozással történik a régi jeladási rendszerben, de csak
azoknál, akik az egyházzal "kapcsolatban" vannak. Ez el
hunytakat a harangok szava kíséri ki ugyancsak a régi jel
rendszerben. Így van hatórázás, déli pompa, gyül ő, kísérő

harangjel. Aharangok híradásából a hozzáértő közösségi tag
tudja, hogy gyermeket, nőt, férfit jelentett-e be a család által
felkért" funerátor", illetve "bejelentő", aki a temetéssel kapc
solatos összes hivatalos intézni valót végzi. Mindez olyan ter
jedelmes ismeretanyag, hogy ezen írás kereteit - mint szokás
írni - szétfeszíti.

CS. SZABÓ ISTVÁN
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MEZEI IDILL

Gyík szalad a fű között,

De kedves, de fLirge!

Nini! Ott meg kukucskál

A lyukból egy ürge!

Szöcskét ringat a fűszál,

Hopp, elugrott, látod?

Már egy másik füszálról

Nézi a világot.

HOVÁ SZALADSZ
FÜRGE SZELLŐ?

Fehér fodros tarajukon
Piciny sellők iiInek,
Játékosan ringatóznak
Aztán elmerülnek.

Fíízz belőle színes, fényes,
Szivárványos láncot,
S járj nekem a habok hátán
Pergő, forgó táncot.

- Hová szaladsz fürge szellő?

Állj meg csak egy szóra! -
- Nem állok én, sietnem kell
A kék vizű tóra

Habkezükkel gyöngyöt szórnak
A sugaras égbe,
Te meg kislány fürgén, frissen
Szedd a köténykédbe!

Csillámfényíí, csöndes tükrén
Pergőtáncotjáro~

S felébrednek álmukból a
Pihenő hullámok.

talpában. Szeretett volna ő is futkározni, de
csak nem hagyratja magára a
Bogáncskirályt! .

Az úgy történt, hogy ebéd után, anukor
ide telepedett, még nem szánt ilyen nagy
tisztességet a bogáncsgombócnak, amiket
tüskés kampóikkal egymásba ragasztott.
De úgy sikerült, hogy ember formája
alakult a bogáncsgyurmának. A fején
mintha korona ült volna. Csinált hát neki
egy széket is, s így született a
Bogáncskirály.

Na, és ha már megvan, el kell képzelni
eay orszá aot is neki. Ott van az elrejtve a
fGrengete;ben. A palotájának hetvenhét
tomya és hetvenhét szobája van. A legszeb
bikben ott él a világszép Bogáncskirály
leány.

Jóska leheveredett a fúoe, és elgondol
ta, hogy mit tenne, ha igazából ráhullana a
tündérharmat, és pici lenne, és rátaláIna a
Bogáncskirály birodalmára? - Elvenném
feleséaü! - döntötte el végül. Ha ao

tündérharmat nem is, de mesélő álom
reáhullott, s vitte Bogáncskirály birodalmá
ba.

- Olyan biztos vagy benne, hogy hozzád
adnám? - szólalt meg egy hang körülötte.

De jaj uramfia! Hisz ez a
Boaáncskirály! Hiszen elóob még olyan

o .
picike volt, mint egy babszem, Jankó' HISZ
ez csoda!

- Nem csoda ez Jóska! - bólogatott
bölcsen a király és felmutatott az égre 
Nem látod, megjött az alkony, és lehullt az
esti harmat és egy csepp a tündérek kön
nyéből reád hullott. Nem én lettem hát
óriási, te lettél pici.

- És most igazából Bogáncskirály
országában vagyok?

Jóska meg a Bogáncskirály I. fejezet
Hogyan szÜletett meg Bogáncskirály

figyelmeztetiek, ki nem mondd

®TI h n ; r--. ,.J .J. azt a szól, hogy "bárcsak", mert
AV VlA..V ~~ akkor nem segíthet rajtad sem a

~~===~::;;========================= tündérek könnye, sem az én
hatalmam.

Jóska elmerülten üldögélt
egy bogáncsbokor tövében. de
csak akkor vette észre
Marikát. mikor mellé is tele
pedett. megbillentette szöszke
fejecskéjét, és kíváncsian
kérdezte:

- Szervusz. Az micsoda?
- Mi a micsoda? - kérdezte vissza Jóska.
- Hát, az, amit bogáncsból összeragasz-

tottál.
- Ja, ez? Ez a Bogáncskirály. Itt a

trónusa is nem látod?
- Bogáncskirály? Hiszen olyan nincs is,

még a mesében sem. Soha még nem hallot
tám, hogy valaki mesél t volna róla.

Jóska haragosan összeráncoita hom
lokát, és ráül tette trónusára a bogáncskirá
lyt.

- De igenis van I - mondta ellent
mondást nem tefő hangon. - Van, mert én
kitaláltam. Ha akarod tudni, ez az egész rét
az ő birodalma. Van neki palotája is, csak
nem lehet látni, mert elbújik a fű között.

- Olyan picike?
- Dehogyis. Csak mi vagyunk óriások.

De majd jön az este, és ha hullik a harmat,
közte lesz a tündérek könnye is. Ha abból
reánk esik egy csepp, nyomban picikék
leszünk, és elmehetünk vendégségbe a
Bogáncskirályhoz. Én leszek a legkiseh.b
hrályfi, és te leszel a százszorszép ki
rályleány.

- Gyere. inkább fogócskázzunk! - azzal
felpattant Marika, és fel akarta rázni Jóskát
is. Hanem ő úgy megrázta a fejét, hogy
ugyancsak kapaszkadhattak a szeplők az
orra tövén, hogy le ne potyogjanak.

- Foaócskázni nem szoktak a királyfi-o

ak! - jelentette ki határozottan. - De ha van
három kívánságod, azt teljesítem.

Marika egy ideig gondolkodott, de mert
nem jutott eszébe egy sem a három kíván
ság közül, szamárfület mutatott Jóskának
és elnyargalt, hogy beálljon fogócskázni a
többi gyerek közé, akik ott hancúroztak,
nem is nagyon messze.

Jóska is érzett egy kis bizsergést a

Tarka szárnyú pillangó

Harmatcseppből kortyol,

Árnyékot lop a napfény

Egy vén sombokortól.

Virág szirmok tengerén

Szellők járnak táncot,

Délibábbal játszanak

Lánc-lánc eszterláncot.

A mesét és a verseket írta: IVÁNYI MÁRIA
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Tímár Máté író és höltő barátunk küldte el költeményeit,
melyell itt és most jelennek meg először a nagy nyilvánosság
előlt.

Mielőtt azonban elmélyednének a kedves Olvasók e m([vek
ben, melyek ugyan a múltról beszélnek., de iizennek a Mánah,
letlán nem lesz szühségtelen, néhány szót ejteni e két nagyszeríí
Mr(iúról.

Gábor Áron (1911-1982) író, újságíró. A székely "ágyúöntó"'
családjából, Kézdi-székbó1 származik. Jogi végzettséggel lett
újságíróvá. (8 Órai Újság), s szépstílusa mellett az Erdély
hűség, és az igazmondás jellemezték. A II. világháború alatt
haditudósítóként a kelet frontra küldték s az itt tapasztaltak
alapján írta Túl a Sztálin-vonalon c. könyvét. Dálnoki Miklós
Béla kormánya a Magyar Vöröskereszt főtitkárávánevezte ki, s
e ra'nggal sorba járta az erdélyi. romániai lágereket, hogy a
svájci központban küzdhessen értük. (Az én első híradásom is
így került haza 1945-ben. még Temesvárról) Puskin Nagykövet
Garden Party-ra, a szovjet nagykövetségre hívta, aholletartói
tatták, majd több mint tizenöt évet töltött Szibériában részben
kényszermunkára ítéltként, majd internáltként. A hatvanas
év'ek elején került haza s írta meg Szibéria-trilógiáját. / Az
embertó1 keletre, Szögletes szabadság, Évszázados emberek.)
melyre kiadót azonban csak nyugati emigrációjában
Münchenben talált. Nem sok következetesebb harcosa volt nála
a szovjetellenes küzdelemnek, ingajáratban a négy égtáj s az öt
világrész között, egészen halála napjáig. Haza csupán
koporsóban térhetett, s a máriabesnyői temetóoen, szüleivel
közös sírban, gróf Teleki Pál közelében nyugszik.

Mikes mission, négy égtáj iránt
sugározta: Fals kádári máka,
ha Moszkvá ban, és New-Yorkban is
ikercsillagon peng a béke-nóta,
s tette a dolgát, míg a halálnak
GPU-ja utol nem érte,
s "kegyként" nyugodhat Máriabesnyőn,

Gróf Teleki Pál közelében!

Lassan én is készülök, Áron,
paslizni a végső davajra,
mert itt is "szegletes a szabadság"
coca-colás címkével takarva ...
Bár macorag az ifjú szívekben,
szikrát is vet a jobbnak reménye...
Nyugodj Testvér! Félek, hogy majd én is
csak oda-túl érkezem a révbe.

Leverhették róla a nevét,
míg szobra is vándorútra kélt,
úiiászülte világfordulás,
bár tántorgunk még a kezdetén,
és az egy-magyar igazsÓg is él,
határokon is átfújja oszél:
Bethlennek írta: Mig Erdély létezik,
"senki sem pökhet galérunk mögé!"

PÁZMÁNY PÉTER, LÉGY AKALAUZLINK!
A364 éves Pázmány Péter Katolikus Egyetem előt!

GÁBOR ÁRON
Örökmécsesének, Emmykének,
Münchenbe

Pázmány Atyánk! Sokan nyomodba léptek,
Vitákkol harcol1 - gályarabok nélkül, Márton Áron, Mindszenthy, Apor,
hit erejével: vagyon, hatalom de elkél ma is a I<alaul,
nem részegíté. Skolákat rakatott! pogányok közt-hívő nyomdokon...
SBethlennel traktált, át a gránicon. Lazul az erkölcs, minden eladó,
Lehet Nagyszombatbál Trnava, semmi se szent, és mindent lehet,
Bratislavává íródhat Pozsony, bomba a labda, s "nyalóka" a drog,
majd négy-százados egyeteme tisztának maradni "ó.dolog",
túlgláriáz trianonokon! s kiszolgáltatott, aki szeret...

Légy a jóreményünk Pázmány Péter,
Sarkcsillagunk. Már hoinalodik,
s magához tér az úi nemzedék,
példád ma is útba-igazít.
Visszanézve apró termeted látiuk
óriásúlni, tetteid nyomán.
Nem vész el oz, ki példád követi
Krisztus hitében, túlnőve a mán...

Bihar szülte, honfoglalá-vérből,

nevelőanyja Toldi-származék,
új hilbőllépett rá a rámai útra,
smagyarságán ez lett a pecsét...
Latin, görög, héber, és a német,
Róma, Bécs, Grác rozsdát nem rakott
szép nyelvére s míg Zrínyit nevelt,
Balassitól -Arany Jánosig
szebben magyarul senki sem alkotott!

Ott, ''Túl a Sztálin vonalon"
ókumlálta, mit várhat népe,
majd lágerkapukon dörömbölt
a Vörös Kereszt nevébe',
ahol tífusz, vérhas, és a bosszú
vorös Aushwitza uralgott,
s Garden Parly·n tizenhat évi
Szibériában nyert érte malaszto!.

Kemény volt, mint az ágyúöntő,

bírta az "Embertől keletre"
"százezerévesek" seregében,
hol didergett a jegesmedve.
SSzolzsenyicin kegyelem se várta,
csak afféle bilincs-szabadság,
smíg itthon is Ország-Világ cégér
fogadta: Agulágas magyarság ...

Pazmany Peter (Temple ti:sunénye a
budapesti Rk Hinudomanyi
AKadémia dckaní hivatalaban)

Pázmány Pétert, a bíborost,
esztergomi érseket, a jezsuita
írót és apostolt, a hitvitázót és
hittérítőt, az egyházszervezőt, a
tanítót, a nemzetnevelő poli
tikust - és nem sorolom tovább a
jelzőket - bemutatni kötetekre
menő vállalkozás. Így hát csupán
néhány adat: Nagyváradon
született 1570. október 4-én,
meghalt Pozsonyban 1637. már
cius 19-én. A koronázási temp
lom szentélyében nyug·szik.
1583-ban elhagyván a reformá
tus vallást visszatért a ka tolikus
egyházhoz. 1587-ben pedig a je

zsuita rend tagja lett. Ő alapította 163C-ben a nevét még ma is
'-"iselő egyetemet Nagyszombatban. Az Ő lelki gyermekének
számít Zrínyi, a költő.

Büszke volt magyarságára, nemesi családfáját Szent István
király idejéig vezette vissza. Álljon itt 1616. augusztus 20-án
kelt írásának néhány sora, melyet Thurzó György nádornak írt:

"Én is szinte oly magyarnak tartom magam, mint akárki;
Hazámnak, nemzetemnek böcsülletit, s csendességét szeretem
és Istentül óhajtva kérem, az Nemességnek is privilegjomit
szeretem és tehetségem szerént oltalmazom: mert noha most az
sok hadak között megaprósodott a Pázmány nemzetség', de azt
megbizoníthatom, hogy Szent István király idejétül fogva, jószá
gos nemes emberek voltak eleim."
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Nyár végét siratták a szarkalábok, amint
reszketö bóbitával hírül adták: száll az
ökörnyál. Látszólag még úr volt az arany
rokolyájú nyár, hiszen zölden virított az erdö és
a pinty vidáman verte kis ezüst harangját. ..
Mégis ... például a kis örgébics már a múlt
héten hangtalanul cserregett a száraz kukori
caszáron, és szokása ellenére nem az erdö felé
kém/eit, hanem a válla fálött egyre délre
nézett. Az ökörfarkkóró pedig látta, amint a
tengeri kúpon fátyolos szemmel búcsút cset
tegett és ma már csak kihűl t helyét simogatta a
rl~ggeli szél. Egy hajnaion megjelent az
erdöben a kóbol· mátyásszajkó, s a feketerigó
sikítva jajveszékel te. kék párák úsznak az
erdön. A legvénebb pók hideglelösen bújt a
levelek alá és baljóslatúan motyogta: öszt érez
a hátam. A fecskék eddig gondtalanul rajzoltak
az égl·e villás ákom-bákomokar, most szorong
va ültek a rézhuzalol;on, s a legfiatalabb
aggódva kél·dezte: mondjátok, miél1 sárgább a
napsugár') S lám ... a napraforgó olyan
furcsákat kiabál a bárányfelhök után... A hant
madár is fel kapaszkodott a drótra, s vidáman
újságolta, hogy az ürgék szerint ezut<Ín csoszog
még a vénasszonyok nyara. Ám a középsó vi I
Iás megvakarta csöre tövét, és suttogóra vonta
a hangos csicsergésl... Valami nincs rendben ...
a hörcsög tele pofával hordja barlangjába a
kukoricát, amott a mezei pók fiainak vastclg
lunnát csinál, egy hete nyoma veszett a
bábaszarkának a száraz akácágakorI, s mit
ec:dig sohasem tett, koporsót csinált magának a
zsákhordó lepke.... úgy félek ... hol jál· mái·
Szent István... még .iobban suttogott... ma
reggel dért láttam a huzalokon... nézzétek...
útra készen áll a pongyolapitypal1g. Csak el ne
késsünk' Mám szét kelloszolnunk, ezerfelé
kémlelnünk'

Megnézzük az erdei órát, nem üti-e nekünk
a nehéz indulást. Csicsergett még, ahány any
nyifelé cikáztak, és az öszi libatop szárán
megkönnyebbültel1 sóhajtott fel a zöldlereg:
csak már induinátoki Múltak a hűvös

l·eggelek... néhol lehullott egy sárgult falevél,
éj.jelente pedig idegen kiáltozással telt meg a
vadmadarak útja, az a nagy csapás, amit évmi 1
liókon át taposI'ak, ami ott feszül a csillagos ég
közepe táj án. Egy viharos éjjel különösen

rosszul aludtak a száraz nádban meghúzódó
fustifecskék, egész éjjel szerteszórta a háborgó
szél a csicsergö hangfoszlányokat, mil·e pedig
kisütött a hold: szc'ízezel· fecskének egy volt az
óhaja: hajnalban indulunk. [gy is tÖllént. igy
mesélte késöbb fűnek-fának a mezei bojtorján.
Azt mondja kOI·a hajna:ban nyüzsgö népség
lepte el a huzalok tájékát. Odagyűltek mind a
fecskék, mesze kis tanyákról, böglyös istállók
mélyéröl, ti Iinkózó pásztorok nyája mellöl. Ki
ki gYOl"san búcsút vett otthonátó I és utolsó
simításokat végeztek az úti ruhákon. A bojtor
ján látta, amint odatelepedett a legvénebb
fecske. Tudjátok - így kezdte - éppen ideje
VOlL .. tegnap berepültem az erdöl... aszilfatetű

háza a minap még sárga volt, s képzeljétek, az
éjjel megfestette az ösz... az üregi nyulak
mélyebb járatokat vájnak.. nyugtalanok a
baglyok is ... igen ... piros gömböcskéket érlelt a
májusi gyöngyvirág.

Nyugtalanul forgatta fejét, de odanyilallott a
m<Ísodik hírnök és folytatta ugyanúgy a
lomberdön tülkölnek a gímszarvasok, a szajkó
l1em ter a börében, a fc'ícánok azt mondják:
beél·ett a vadszeder... a vakond új vc'írat épít ... a
feketerigók napok ót~ a kertekben fehér
bogyókra járnak. Közben a dl·ót végére szállt
hahotázni a tövisszúl"Ó gébics, de azok egyesült
erövel l1yomban elzava11ák, csak messziröl
kém lelt a kl·iptaken rácsán. Jött a harmadik
jelentes. A kis hímök majd hanyatt esett a
síkos dróthuzalon. Én is jártam az erdöt. ..
zsonganak a hangyabolyok ... rengeteg fenyötű

hullott az avaiTa... szölörigókkal is találkoz
tam ... azt mondják, érett vadrózsát találtak ...
megfonnyadt a moha, a patak halott lombot
sodo!". .. elérkezett az idö hamvas gyümölcsét
árulja a tövises kökény az erdei legyek kere-
sik a napsütötte helyet... a rókakölykök
egyedül vadásznak... mit mondjak még') Percet
sem várhatunk ... üresen láttam a régi borz
tanyát, az öszelö vorosre csókolta a
galagonyár... végig szálltam a mezön is... a vén
kecske azt mekegte: mikor mentek délnek? A
nádasok közt gyékény, buzogány feketéllik,
l1yári felhök alatt egyre fogynak a vadvizek...
nyirkos parton az ebszölö himbál zöld
bogyókat, de már kevés zöld bujkál a sok vörös
közötL ..

Elérkezett az óránk l Ekkor aztán - így
beszélte késöbb fünek-fának a mezei bojtorján
- megrebbent a számya, drótközépre szállt a
vezérl ö fecske, s valamit belekiabált a hajnali
napsugárba. Csend támadt egyszen·e, aztán
sOljában felrepültek. Elöször egyesével. aztán
tízes rajokbal1, csillogon a sok fehér mell.
cikáztak a villás farkok. Egyre többen lettek,
jöttek az erdö felöl, nádasok mögül. nyári
ereszek alól, jött a szomszéd falvak népe és a
kavargásl1ak alig szakadt vége. Aztán mégis
elrendezödtek, sűrű felhöként rajokba sza
kadoztak. Az utolsó percben lélekszakadva
érkezett egy késön kelö parti fecske, megpihent
a dróton, aztán a tc'ívozók után iramodott. A

barázdabillegetö a sínpárról i11legetett, hogy ö
majd csak októberben vonul. A fecskék ekkor
már fenn kavarogtak irdatlan magasságban,
alig lánák a táiat. Láthatatlan sugarakkal most
már kéklö hegyláncok, vastag folyók vonulatát
lesték. Mondom, nem nézhettek vissza, mégis
megél·ezték, amint búcsúzott tölük erdö, mezö.
A naprafol·gó utánuk bámult és ömöl sárgult
fogai közt ezt mondogana: csak aztán só
Iyommal ne találkozzanak. A sárgafejű mezei
virágok bizakodva tárgyalták az elmenök
sOl"sát: mi bajuk lehetne? Magasan vonulnak...
közel az Istenhez. A nádasok közön pirosra
lakkozott csengőkkel aggódva búcsúzott az
ebszőlö: irdatlan vizeken kelnek út, vajon van
e ott pihentetö nádszál? Arról meg. hogy az ö
lüktetö színét még mindig látják, bizonyos volt
az öreg kecskerágó. Pedig az eleven felhönek
nyoma sem volt, üresen tc'ítogott a szeptemberi
égbolt és az útszélen az fullentette az ökör
farkkóró, hogy harmat volt az éjszaka, pedig
mindenki tudta, hogy könnyeket morzsolt.
Elnémult a mezö, alabodabogár megszep
penve behúzta csápjait. fázósan lapult a vörös
poloska. hűvös fuvalom támadt. a szarkaláb
figyelmeztetöen emelte fel sarkantyúját. Felhö
kerekedett az ég alján, bágyadtan omlott a nap
sugár, és fázósan szólt a pongyolapitypang:
elszállt az utolsó fecske. Ebben a percben le
hajtott fejjel mindenki hallotta, amint erdök
mélyén, száraz berkek szélén, rizs árkok
panján, zúgó nádak mélyén, a nyár fölött az
ösz meghúzta a lélekharangot.

Homoki Nagy István

Minőségi női cipők nagy válas~tékban,

kedvező áron

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45.
Telefon: 06/66 386-578

06/30436-781

"ÉPFE" - vállalkozó
közületi-, vállalkoz6i-, magánrencleló1.nek

teVes körű építőipari, szakipari és festő munkákat,
azok tervezését, szervezését,

lebonyolítását anyagbeszerzéssel vállalja.
ELLENŐRIZHETŐREFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK.
BARKAFA részlegünk igényes rendelöinek egyedi, művészi

kivitelű faszobrász, fafaragó munkákat kéSZÍt.
Mintaterern, iroda: Gyomaendröd, Blaha L. u. 12/1.

Vezető: Barta László
Tel: 06-60-481-041. (06-66-285-659) Fax: 06-66-386-896.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUSTI
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A borkén hozzáadásával is szépen leülepszik

a bor. tisztává válik. azonban Deriton hoz
záadásával még tisztilbb. fenyesebb. csillago
tükrös lesz Ez a tisztulási folyamat egy pM nap
alatt végbe megy. mely álral a folyamat
gyorsabb, hatékonyubb és eredményesebb leSz.
A borkén egy kicsit világosítja a piros. vörös
bort, de egy idő elteltével visszanyeri eredeti
színét Ismeretes az. hogyakénnek színtelenitö
hatása van.

magukkal ragadják a zavarosságot okozó ré
szecskéket. A derítés. tisztítás legfontösabb
hatása a tisztulás, a stabi IizáJ ás, to~ábbá ked
vezően hat a bor érzékszervi él1ékére. elősegíti a
fejlődését, érését. Ez által a szabad szemmel
látható. valamint nem látható zavaros anyagor
távolítjuk el. Több féle derilőszer van.
Kistennelők estében ajánlani tudom Denton el
nevezésü kalcium tartalmú ásvanyi közelből

készült szert. mely szürk~s színú.. (a Gazda
boltokban kapható úgy Endrődön. mint
Gyomán) Felhaszmilásának módja a csomagolá
son megtalálható.

Felvetődik a kérdés, hogy mi, akiknek nem
sok bora lesz - mert vidékünkön a szőlőtermelés

sokadik rendű - mikor derítsünk~ Sa.iat tapaszta
l(ltom szerint az utóerjedés után. amikor már
feltöltöttük a tárolóedényt NyiIvM. szőlőter

melő vidéken. ahol a bor eladásából szerzik a
termelők anyagi javaikat. sokkal többet. több
féle módszert, többszöri lefejtésseL derítéssel.
szüréssel, érleléssel nyerik a bort, amely má~
palackozásra is alkalmas.

Itt csatlakoznék Frankó doktor úr által újsá
gunk szeptemberi számában ín jó tanácsai hoz.
hogy mértékletesen. keveset. kultúrái tan
fogyasszuk a jó bort.

Ismeretes .. hogy kedvező az étrendi hatása.
mérsékeltebb fogyasztása szívbántalmak ellen is
előnyös. sőt az idegrendszerre is jó hatással van.
esetenként a lelki feszültséget, melyek érszűkítő

hatásúak - oldja, tágitván az ereket.
A túlzott, tartós alkoholfogyasztás káros.

bénító hatásáról, azt hiszem. nem kell szólnom.
Sajnos, mindennap látjuk, tapasztaljuk annak
következményeit.

Végezetül összegezve: ismernünk kell a bor
hasznát. kárát (gyógyszer, élvezeti cikk és
méreg), annak érdekében, hogy a fogyasztónak
egészségére és ne ártal mára váljék.

Képeink: Kerrbarálok kiáftílása 1998 HUNYA ALAJOS

*

Őszi munkák a borospincében

AKERTBARÁT KÖR ÜZENI...

szájnyilás alatt legyen kétujjnyira a bor. A
kiskertekben. ahol több fajta szőlőből. csemege
és borszőlőből készült a bor (ugyanakkor fehér
bori adó szőlőből). feltehetően sav/arlalma
szegényes lesz. Ezért cé!: zerü borkősavat adni a
borhoz. (Szakboltokban kapható.)

Itt szeretném megjegyezni, hogyavörösbort
adó szőlőt a törkölyükön erjeszt ik és tulaj
donképpen így kapnak csodálatos vörös színű

bort. Természetesen a zúzás. darálás után kristá
lyos borként (port) adnak a törkölyhöz. Nem
szükséges nagy mennyiség, mert vörös mustot
adó szö lőnek magas a savtartalma, ami gátolja a
káros baktériumok elszaporodását. Kö-zis~eI1,
hogy festésre otelló szőJőből készült bort is
szoktak használni. Különösen Gyöngyös
környékén dívik ez a módszer. de
településünkön is régebben a kocsmárosok
Tiszakürtről borvásárláskor otellóbort is vettek
festés végett. Ezt nekem egy fuvaros mesélte,
aki sokszor hozott bort a kocsmárosnak.

Borunk akkor lesz igazán jó. ha szakszerű

kezeléssel gondoskodunk, hogy minél jobban
megőrizze kelkmes iz,.!, zamatát.- ill~tát és
sokáig eltartható maradjon. Ezért kell nagy
figyelmet fordítani a fejtésre. a derítésre. A
többféle szőJőből készült bor íze. zamatanyaga
vegyes. amire azt szoktuk mondani, hogy jel
legtelen a bukéja. Az egyfajta szőlőből (pl.
hárslevelű. zöldszi Iváni, oporró, kadarka)

készült bornak meg van
a maga jellegzetes
zamata, illata.
Azonban ne kesered
jünk el. mert a több
fajta szőlőből is lehet
jó. zamatos, vegyes
illatú bort készíteni. A
mustban és borban a
zavarosságok megszün
tetésének módja a
derités. A tisztitásra,
derítésre szánt anyagat
,_ borhoz adjuk. ame
lyek leülepedésre képe
sek. miközben

"Egy pohar bor a kezében,
Bora elfoly. keze reszket,
Vén gulyás ül karosszéken.
Múlt időre emlékeztet."

ARANY JÁNOS: A vén g.ulyás (részlet)

Az ősz első fuvallatai már pergeti k a fák sár
guló leveleit. Egyes hűvösebb hajnalokon a
kisebb tócsák bepilléznek, hajszál vékony
pókhálószerü jég képződik rajtuk. Ám. sok
munka van még a ke/1ben. de a forrásban lévő
borral is van még tennivalónk.

Ha a must minden baj nélkül (úljutott a zajos
vagy bő erjedésen, akkor csendes utóerjedésbe
megy ál. Amikor már teljesen megszÍinik az
erjedés. akkor fizikai. kémiai változások
következnek. Csökken az ásványi anyag és a
savta11alom. A mustba került szilárd anyag
leülepszik az elhalt élesztősejtekkel együtt. Az
így leülepedett anyagokat seprőnek nevezzük. A
tisztulással egy időben a bor hőmérséklete

csökken. összehúzódik, téIfogata kisebb lesz.
széndioxid tartalma is elenyészővé válik. Ekkor
a hordÓI fel kell tölteni annyira, hogy a

GYERMEKCIPŐ KÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.
(Öregszőlő, Kondorosi út)
Telefon: 0660 485-788

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretiao
Bio papucs, szandál, klumpa

18-41-es méretig
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Bízvást e1mondhatom, hogy a kenyerem javát már
megettem, de ez év tavaszáig élő patkányt nem lát
tam. Kiderült, hogy nem elszigetelt jelenségről vari

szó, olvasóink közul is jeleztek hasonló tapasztalatokat.
Megkérdeztem hát egyetlen "KÖJÁL"-{ls ismerősömet, aki Weisz

Katalin tiszti főoNos asszonyhoz irányított, mint kiderült a KÖJÁL utóda
az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és TisztioNosi Szolgálat). A {ŐONOS

sal folytatott telefonbeszélgetés értelmében írásban az alábbi kérdéseket
tettem föl: . '.

Hogyan lehet felmémi, hogy az adott településen milyen mértékü a
fertőzöttség, elég-e a házi irtás, ha igen milyen szereket használjunk, amik
csak a rágcsálókra ártalmasak, de kimélik a háziállatokat illetve has
zonállafokat l Kinek a kompetenciája egy ilyen irányú felmérés, és egy
esetleges városi irtás - amennyiben erre szükség lenne - milyen nagyság
rendü költségeket mér és kire l Milyen betegségeket ~erjesztenek a
patkányok?

A főoNOs asszony irásban adott válasza alapos, mindenre kiterjedő, a
laikus számára is érthető volt, amit ez úton is köszónök. Alapterjedelem
korlátozottsága miatt nem áll módunkban annak teljes közlése, - jóllehet
szívem szerint ezt tenné; II - így megpróbálom kivonatolni, és a legjobb
tudásom szerint a legfontosabb kérdésekre adott választ kiragadva igyek
SLem él lehetőséghez mérten idézni.

"A patkány környezetéhez Jól alkalmazkodó nagyon szapora rág
csáló,. Közegészségügyi veszélye is jelentős. Szeméten, hulladékon,
csatomákban, vagy más szennyezett helyen mászkál. A fertőző has
menéses betegség, bőr és parazitás betegségek terjesztésében van
szerepe. Olyan fertőző betegsége is lehet, ami átragad az emberre is, pl.
tularémia (magas lázzal járó nyirokcsomó duzzanat. SZERK.) vagy a lep
tospirosis (vize/ettel terjedő, éleNeszéllyel is Járható agyhártyagyulladás.
SZERK.) Elpu$ztításához a kereskedelemben kapható (főleg gazdaboltok
ban) rágcsálóirtó szer alkalmas. Felhasználásánál a használati urasitást szó
szerint be kell tartani. Úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz haszonállat ne
férhessen. A patkányok elleni védekezésnél legfontosabb a megelőző

tevékenység. Életkörülményeik megnehezítéséről főleg táplálékuk
megvonásával. búvó és fészkelő helyük megszüntetésével kell gondos
kodni. A táplálékul szolgáló hulladékfélét (házi szeméÚ zártan kell tárol
ni, és folyamatosan el kell szállítani. Élelmiszerek, termények tároló helyét

.iIIe~ékes'l- ~-

úgy kell kialakítani, hogy ahhoz a patkány ne férjen hozzá. A fészkelő és
búvóhelyül alkalmas Iomokat el kell takarítani, a még felhasználásra
kerülő tégla, fa, széna szalmakészleteket időnként át kell raknil

Az Egészségügyi törvény előírásai szerint káros rovarok, rágcsálók
elszaporodásának megakadályozásáról, rendszeres irtásukról gondoskod
ni kell, ennek végrehajtásáról az épület terület tulajdonosa (esetleg bér
lője, használója) köteles gondoskodni. A tÖNény értelmében a t~lepü'és

patkánymentességének biztositása az önkormányzat feladata. Az ÁNtSZ
városi intézete évente kétszeri megelőző jellegű rágcsálóirtást rendel el
azoknál az egységeknél, ahol a rágcsálók megtelepedésének és elsza
porodásának veszélye az ott folyó munka jellegénél fogva fokozott
mértékben fennáll. Egyedi határozar kiadásával kötelezhetjük a rág
csálóírtára azon ingatlanok tulajdonosait, akiknél ezek nagymértékben
elszaporodtak, de az irtást nem végzik Amennyiben a település nagyobb
részét érinti az ártalom, nem elegendő az egyedi határozat kiadása. A
oatkányártalom felmérése a bejelentések alapján az önkormányzat által
.negbízott irtással foglalkozó szakvállatok, illetve szakemberek, gázmester
bevonásával lehetséges, akik az ártalom kiterjedését, a fertőzöttség

mértékét felmérik, és a helyi adottságok figyelembe vételével, a megfelelő

irtási módszerről döntenek.
Fontos, hogy mindenki betartsa az önkormányzat által kiadott köztisz

tasági és állattartási rendelet eIŐ(rásait.

Ez év tavaszán Gyomaendrődről néhány bejelentés érkezett az
ÁNTSZ-hez, és egy esetben határozattal köteleztük az ingatlan tulaj
donosát az irtás, illetve a megelőző munka elvégzésére. Ez évben már
írásban felhívtuk a gyomaendrődi önkormányzat figyeImét arra, hogy ha
a település egész területén, vagy annak egy részén nagyméretű rág
csálóártalom tapasztalható, az általános és kötelező rágcsálóirtást elren
delheti."

Megkérdeztem Dr Csorba Csaba jegyző úr véleményét, aki meg
nyugtatott, hogy elszigetelt esetekről van szó, amely részben ma
gyarázható a nagyüzemi állattartás megszűnésével, és a hcizi állattartás
ezzel egyidejű megnövekedésével. Tehát kezdjünk először is saját
portánkon rendet teremten i, tartsuk be a közegészségügyi rendeleteket, és
reméljük, ez megszünteti a problémát.

MARSINÉ G1RICZ ERZSÉBET

.. Bűnügyi krónika
Az elmúli idöszak két igen
nagy horderejü felderíléséről,

kellemes kötelességünk
beszámolni.
"Valóbon kezdi aZ
esemépyek ismertetését Tóth

Bálint parancsnok úr, - joggal elmondhatjuk, hogy ez úf10l nem
dolgoztunk hióba. Augusztus 3-án vettük őrizetbe oz1 a ka
csorhegyi lokost, nevelt fióvol együll, akik eddig
bizonyithatáan 78 víkendházat för! fel, de ez a szám még
emelkedhet, meghaladhotia a laO-ot is. Lakásukon
teherautányi lopat! tórgyot foglaltunk le, horgászbojokot, hóz
tartási eszközöket, kisgépeket, és egyéb, általában o víkend
házakba tárolt tárgyakat. Ugyancsak augusztus elején kerül1
látóterünkbe egy igen összetetf, szintén endrődi fiotalem
berekböl álló baráti tórsoság, melyeknek egyes tagjai szoros,
mosok csak lazább szálakkol kötődnek ehhez a jelenlegi
ismereteink szerint 12 főből álló sorazotelkövelőkhöz, akik

Rendőrkézen a sorozafelkövefök
váltakozó összetételben tizenegynéhóny víkendházat és főleg

oz endrődi részen boltokat, kocsmókot, és egyéb szórakozáhe
lyeket törtek fel. Volt olyan betörésük, ahol az okozalI kór
meghaladta alélmilliá forintot I Atársasóg több tagia fiatalko
rú, sajnálatos módon egy gyermekkorú (13 éves) logio is von
o bandának, és ő is több betörésben vetf részt. A jótékou
lomaták sorozatos feltörés e, és kifosz1ósa is ez ő számláíukra
írhotá, az ellenük folyá eljárós kezdete ála nem is törlént
ilyen, (Sok egy, szept. 2-ón a gyomai italboltba való betörés,
ahonnan dohónyáru!, és o feltört jótékaulomotót tulojdonítot·
tók el. Mini utÓbb kiderült ennek két elkövelője ugyancsak o
feni emlitel! banda tagja, akiket őrizetbe vef1ünk, közülük
egyikük előzetes letortózfalósál a bíróság is elrendelte. Meg
kell említeni augusztus hánapbar történt szokatlan bűncselek

mény·sorazatat is, melyet 4·5 egymást követö nap éiszakáján
követtek el Templom- és o Bónom zugban, ahai "csak" az

éjszakára szabadban, kertben, vagyastégen hogyol!
horgászbotokot szedték össze - nem lehetellen, hogy a víz
felöl közelítve - oz ismeretlen eiköveiők, soz okazol! kör igen
tetemes. Szeplemberben eddig (Iopzórlóigl nem is voll csak
két felderitellen büocselekményünk. Egy dohónylerakatbál,
rosszullezórl ablaken akadálytalanul behatolvotöbb mint két
millió forint értékű cigarettát tulajdonítaf1 el eddig ismeretlen
elkövető. 9-én reggelre ejtá beleszités módszerével betörtek
egy italboltba, ahonnan 58,000 Ft. készpénzt és néhány üveg
ilolt vittek el. Ennyil" fejezi be elégedellen Tóth Bólint főhad

nagy, üres oldalakat pergetve oz ügyeleti noplóban. Az
elégedettség jogos, hiszen mint mondto, a kél sikeres
felderíléssel, o sorozat elkövetők kézre kerítésévei
reményeink szerint, mire a két ügyben o nyemazati szakasz
lezárul, talán 90%-0 is lelderilellnek lesz tekinlhetö oz elmúlt
évben elkövetett összes betörésnek. Ehhez oz arónyhoz mi is
csak gratulólhatunk'

Marsiné Giricz Emébel
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• Társadalmi, kulturális és hagyamányőrző folyóirat· 1998. novClmbClr

Mekkora a világ? - A Mi világuok mekkora? Száguldó
g~peinkkel is alig valamit tudunk bejárni belöle. Aztán meg bele is
fáradunk a száguldásba, - a folyton sietős dolgainkba. Csendre
vágyunle De félelem kerít hatalmába hamar: lemaradunk, - elfut
mellettünk a világ, s mi majd nem tudjuk soha behozni lemaradá
sunkat. Félünk - hátrányos helyzetbe kerülünk, mások megelőznek.

Ez a rohanás lenne a cél, - ez a fáradtság?
Ezzel az életérzéssel nehezen tudjuk átlépni a csend birodalmá

nak kapuit. Most, Halottak napján mégis odavitt bennünket a
kegyelet, - az együttérzés, - a szeretetteyes emlékezés. Odavisz a
temetőbe, - hol szeretteink sírhantjai hirdetik, a szívünkhöz nőtt

rögök, hogy ez a világ sokkal nagyobb, mint érzékeink tanúsítják, 
mert akik elmentek, azok is vannak valahol, s ez a valahol nem a
föld, hanem a láthatatlan lét világa.

Mekkora világ? Nemcsak bennünk él az emlékezés, hanem ez az
emlékezés bennünk azért születik meg, mert az élet maga tanít meg
átlépni gondolatban a látható szűk világ korlátait, s "beletekinteni"
lelki szemünkkel abba a másik világba. Mindenszentek napja, ez a
!lap öröm, a dicsőség, az örvendezés napja. Idősebb testvéreinkhez
száll gondolatunk, kikről hisszük: élnek, - célba jutottak, az Atya
áldottai, kik megkapták azt az országot, mIlyet a földi küzdelmük
ben az igaz úton járva célratÖrőn elértek. Örvendezzünk
Mindszentek ünnepén.

Halottak napja az együttérző szeretet napja, gondolatunk azoknál
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időz, kik tisztulásra várnak. Minél inkább a más világ méreteiben
kezdünk gondolkozni, annál inkább érezzük kicsinységünket, - s
ösztönözve érezzük magunkat ennek a "más" világnak mérete ihez
méltóan megszólalni. így tör fel bennünk az imádság. Óh, mennyire
küszködünk örunagunk.k.al s ügyetlenségünk fogva tartja ielhiinket.

A láthatók között még csak eligazodWlk, de mikor az új, végte
len világ kapui tárulnak fel, meglepödünk, s talán félve igyekszünk
lelkünkben becsukni a kapukat, mert megréttenünk a távlatoktól.
Mekkora az egész világ? Nem hossz és súlymértékkel jelzik
nagyságát, • hanem a JeJ.künk örökké élni akaró vágyakozása érzéke
li a végtelen világ hirnökeinek üzenetét. Itt már a hit fog kézen s
reményt csöpögtet sajgó szivü.n.kbe. Megtanít arra, hogy az igazi
szeretet, az egész, nagy, végtelen világ Urának hozzánk, kicsiny
0nmagunkhoz lehajló, s bennünket magához emelő jóságában áll.
Aki azt akarja, hogy a mi örömünk teljes legyen.

Temetőben járok, a sírokon még friss, holnap már a hajnali
fagytól dércsípte virágok, - egy-egy gyertya lobban szelíd lángocs
kájával. A költő szavaira emlékezem: "elhull a virág, eliramlik az
élet".

Aztán a költönél magasabb iskolából tanulva mondogatom:
"Minden test olyan, mint a fu és minden szépsége, mint a mező

virága, - de [stenünk szava örökké megmarad." (Iz 40.7-8.)
Ezért az én mindennapi kenyerem, az ő mindörökké megmaradó

"Igéje" .
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"Az egyes polgárnak a közdolgok folyásaba tekinteni Joga és kötelessége:'
(Kölcsey Ferenc)

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

EREDMÉNYE
Győzött a polgári összefogás Gyomaendrődön!

POLGÁRMESTER: Dr. DÁVID IMRE

EGYÉNI VÁLASZTÓ KERÜLETEK KÉPVISELŐi
- 1. számú egyéni választókerület Vass Ignác MSZP

2. számú egyéni választókerület Dr. Kovács Béla MSZP
3. számú egyéni választókerület Czibulka György független
4. számú egyéni választókerület Dezső Zoltán FIDESZ -MKDSZ-tv1DF
5. sz,'jmü egyéni választókerület Hangya Lalosné független
6. számú egyéni válászlókerülel Knapcsek Béla MSZP
7. számú egyéni választókerület Véha Lászlóné FIDESZ-MKDSZ-MDF
8. számú egyéni választókerület Dr. Valach Béla függellen
9. számú egyéni választókerület Császárné Gyuricza Éva FIDESZ-MKDSZ-MDF '
10. számú egyéni választókerület Jakus Imre független.

ÖSSZESíTÉS:

FIDESZ MAGYAR POLGÁRI PÁRT
MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
FÜGGETLEN KISGAZDA PÁRT
CIGÁNY KISEBBSÉG
NÉMET KISEBBSÉG
FÜGGETLENEK

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL6K HUNYÁN

Polgármester HUNYA TIBORNÉ

Slő 26.3 %
4 tő 21.1 %
2fó 10.5%
2 fő 10.5 %
1 ró. 5.3 %
1ló 5.3 %
4 lő 21.0 %

KOMPENZÁCiÓS LISTÁS KÉPVISELŐK:

FID ESZ·MKDSZ-MDF
FÜGGETLEN KISGAZDA PÁRT
MSZP
MSZDP

FÜGGETLENEK

CIGÁNY KISEBBSÉG
NÉMET KISEBBSÉG

Bátori Gyula MDF, Kovács Attila FIDESZ
Tálka Sándor, Gellai Imre
Babos László
Jenei Bálint, Garai János

Czibulka György. Hangya Lajosné.
Jakus Béla, Dr Valach Béla

Ifj Dógi János
Hack Mária

Képviselők:

Dr. FABÓ JÁNOS
FARKAS BÉLA
PINTÉR BÉLA
RACZKÓ ENIKŐ
SZILÁGYI ANDRÁS ZOLTÁN
SZMDLA ILDIKÓ
VASZKÓNÉ HUNYA MÓNIKA

SZERKESZTŐSÉGÜNK ÜDVÖZLI Dr. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER URAT
ÉS HUNYA TIBORNÉ POLÁGMESTERASSZONYT AGYOMAENDRŐDI ÉS HUN
YAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAIT. KíVÁNJUK, HOGY A KÖZJÓT SZOLGÁLVA
TELJES SZfWEL-LÉLEKKEL MUNKÁLKODJANAK TELEPÜlÉSÜK ÉRDEKÉBEN!

Minőségi női cipők nagy választékban,
kedvezőáron

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45.
Telefon: 06/66 386-578

06/30.436-781

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2.
Telefon: 6613 86-891

66/386-251

A TURUL CIPŐBOLT
új helyen: Gyomaendrőd,

F5 u. 204.
(a Gyógyszertár mel.lett)

Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit.

VÁRJUK KEDVES vÁSÁRLÓINKAT!

MINDENT EGY HELYEN
;"PIKTOR BOLTBAN!
,- ", ndroo', Fő út 204.

'~: 66-386-611.)

Kaphatók:
. festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN

HOZZÁ RAGASlTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGESzíTŐ.

Corvo B,ianco Schuh Bt.

affl/~6~
Cipőipari Bt.

5502 Gyomaendrőd, Fő út 14.
~lFax (66) 386-896

~(30)457-l48

Női, Leányka-, és Fiú
cipőgyártás
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* HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK *

NAGY SlKER VOLT! Október 16-án a református templomban nagy sikerrel
~:zerepelt a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa. A műsoron AJbinoni, Bach, és
Pergolesi művek hangzottak el. A zenei világnap alkalmából rendezett hangverseny
kiemelkedő alakja volt Erdeiné Mucsi Márla aki nemcsak mesteri hegedűszólójával, de
a Stabat Mater-ben (Mária-himnusz) nyújtorr szoprim énekével kápráztatta el közön
ségét. A hallgatóság tetszésnyilvánítása sem maradt el: a műsor végén felhangzó. kissé
bátorlalanul, de egyre erősödő tapssal köszöntük meg e csodalaIOs estét. Köszönet illeti
a szervezöket Holubné Hunya Anikót és Erdeiné Mucsi Márt~t, akik fáradtságot nem
kimélve - támogatás hiányaban- maguk vállalkoz[a~ a szervezéssel járó összes munka
elvégzésére. Reméljük a jövőben egyre több alkalommal hallhatjuk a Kamarukórust, s a
jövőben talán a támogatókban sem lesz hiány.

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÜZLETHÁZA

LEGÚJABB AJÁNLATA:

TELEK ELADÓ
A festői környezetéről híres balatoni helység
ben RévfUlöpön 400 négyszögöles telek eladó.
Érdeklődni lehet a 06-87-321-3 J í-os telefon-

7-8-ón
7-én

ll-én

ll-én
ll-én

14·én
16·án
19·én
21·én
27-én

AKÖZÖSSEGI HAZ
NOVEMBERI PROGRAMJA

8-00-16.00 óróig Galambkiállítás a földszinti teremben
18.00 órától ASelyem úti ávoda jótékanysági vacsorája
15.00 órától Vérnyomós, vércukorszint és 1estsúlymérés o

földszinti teremben, Cukorbetegek Klubja
szervezésében, nem csak klubtagak részére!

17.00 órótál Cukorbetegek Klubja
18.00 órótál Zenés est a Magányasak Klubjában. Minden

érMlödöt várunk'
18.00 órától AGazdakör vOClorája
1800 órától Az Lsz. NyugdÍjas Klub vacsorája
9.00-13.00 áráig Ruhavásár (GÉNIUSZ1EX Bp.)
18.00 órától Batyusbál a Magányosok Klub tagjainak
16.00-20.00 óráig TINI OISCO Belépő: 100.-Forint.

Köszönet a Választóknak'
Nagyon nagy tisztelettel mondunk köszönetet a 7-es és 9.-es Választókörzetben

lakóknak, akik október 18.-án elmentek szavazni. A választók többségének akarata
alapján képviselői manclátumhoz jUlonunk.

Köszönjük a hitet és a bizalma!:

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Az 5. osztályos tanulók interjúval vesznek részt il

PHARMAVIT Rt ··Él~trcvaló plusz" vd~lk~dőjében,

melyen az iskola egyik nyugdíjas nevélőjét szólal-
tiltják meg öt évtizedes mÚKÖdéséről. ~

Rózsahegyi Kálmán szü letésének j 25. évfor-
dulóján, októba hatodikán, nívós műsorra]

emlékeztek meg névadójukJól.
Szeptember J j -én, őszi túrán vettek részt az isko

la Ulnulói, mely kellemes főzéssel zárult.
Október 9-10-én hu11adékgyűjtésr rendezett az

iskola önkormányzata nagy sikerrel. Köszönjük a
szülők és a lakosság segítségét.

Alapítvány
az Endrődi Szent Imre Plébániáért

ISKOLAVEZETÉS

Tudatjuk mindenkivel. hogy ALAPí1VÁNYT hoz
tunk létre, azzal a céllal. hogy ~egithessük az
Endrődi Szent Imre Plébaniát feladatai
ellátasában. Az Alapítvany neve Endrédi Szent
Imre Plébániaért. cime: 5502 Gyomaendrőd Fő ut
1 A ieladatokból kiemeljük. az egyhaz
kezelésében lévő temetők karbantartasat, a tem
plom, az orgona, a plébánia karbantartasát Az
Alapitvány nyilt csatlakozhat hozzá minden beliöl
di és külföldi magán és jogi személy, készpénz
befizetéssel, vagyontárgyak, szoigáltatások
nyujtásával.

A szamiaszám ENDR6D ÉS VIDÉKE
TAKSZŐV 53200015 - 10003231.

Alapítók Ambrózi László, Császarné Gyuricza
Éva, Dr. Gyuricza Béláné, Ujh<izi Ernő Dezső,

Szabó Dezsőné, Vaszkó Andras.

Vé/w Lászlóné Szediák Ildikó
7-es körzet képviselöje

Kaszarút helyezett el a Rózsahegyi Ált. Iskola meg
bízásából fülöp Imréné és Márton Gábor nyugdÍJas
pedagógus. Az Endrödiek Baráti Köre nevében Császárné
Gyuricza Eva helyezte el a megemlékezés ko·szorújál.

AJ. Endrődi Tájházban tartotta ez évi ülését a
Honismereti Kör. AHonismereti Kör rtigi és új tagjai igen
nagy létszámban vettek rént. Szabó Zoltánnét megvólasz
tottók szervező titkárnak. A jövő évben kiadásra kerülö
"Endrődi füzetek" témájá1 is meghotározták, és a feladatokat
személyekre bontották. Al ülés já hangulatban ért végeI/.

Ls=za='m=o=n=.====:::::::;:=====~' ;=::==:::;=~===========;:=======~==~
r- AlAPÍTVÁNY A SrKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK

KÖZLEMÉNY MEGSEGíTÉSÉRE
Véháné Szediák Ildikó liszlelertel érlesíti jövőbeni Tá.iékoZlaUuk olvasóinkat hogy ÜJházj Emő Dezső es
ügyleleil. hogya Hungária Biztosító üzlelkötőjekénl Vaszkó András alapítványt hoztak létre a gyomaendrődi

mind gépkocsival. lakással, nyugdíjpénztárral, életbiz- siketek és nagyothaJlók megsegitésére. Ké~ük mindazokat
tosítással, és általában minden biztosítási ügyben akik - bármily csekély összeggel- támogatni kívánják e nemes
sZI'vesen áll rendelkezésre Telefonon való előzetes célkitüz6l, juttassák el adományaikat az Endröd és Vidéke
időegyezlelés a 284-401 lelelonszámon. vagy szemé- Takarékszövetkezet Gyomai kirendeltségén vezetett
lyesen a Sugár u. 105 sz. alalt lehet. 53200125-10004555. számú csekksz.ámla felhasználásával.

RÓZSAHEGYI EMLÉKTÁBLA AVATÁS LEÁNYFALUN
- m Örömmel tettünk eleget a leányfalui Művelödési Ház

meghívásának, amikor szeptember 26-án adalátogat
tunk. Délutón 3órai kezdettel meghitt ünnepségen vehet
lünk részI. ARózsahegyi Kálmán ulca 5. Sl. ház falára
elhelyezésre került egy gyönyörű keményfából farogot1
emléktábla, mely mostantól kezdve őrzi annak emlékél,
hogya nagy mester néhány évet itt töltött e festöi
környezetben.
Szuhay Balázs színművész úr emlékezett meg meleg,
közvetlen szavakkal a nagy színmüvészről, a Nemzeli
Szinház örökös tagjóról, a színiiskola ,Iapifóról, kinek
iskolájában Ő maga is tanitványo lehetett. Halhattuk
Szabó Enikő alföldi és székely dalainak csodálatos
előadását. Majd a Művelődési Ház igazgatója felavatta az
emléktáblát.

Hipá 20.-FUI.
Továbbá:

Női-, férfizokni
70.-Ft/pár

Étolaj
I literes nO.-ftJl.

Tel: 386-637, vagy
06-20-9254-663

Burgonya, hagyma, alma
állandóan itt a legolcsóbb!

(Endrődi u. L Háztartási Bolt)

Császárné Gyuricza Éva
9-es körzet képviselöje
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Zilah 1928 - Békéscsa.ba. 1%8.

TANKÓ ANDRÁS

MÁRTON GÁBOR

new szülész és nőgyógyász Kecskeméten és Ildikó, aki
Békéscsabán óvónő. Három unokájuk lett, akiket
nagyapjuk sajnos már nem láthatott életében.

A sikeres oktatói-nevelőimunkát végző tanyai tanitót
Csorvásra helyezték vezető beosztásba, majd a járási
székhelyen Mez6kovácsházán végzett becsületes, értékes
munkát.

Még 1952-ben a Párt által üldözött Szabó Bálint és
felesége náluk talált védelmet és biztonságot End.rődről

meneküive, miután minden vagyonuktól- ház, szélmalom,
föld, gépek, - megfosztva földönfutókká lettek.

Nagy Imre kormánya hozta enyhülés idején, előbb az
idős szülők, majd 1956. okt. l-én a Tankó házaspar is,
End.rődön lelt munkahelyet. Mindketten testnevelés szak
tanítói oklevelet szereZtek Baján.

András sikeres testnevelői tevékenysége nagy elis
merést váltott ki a járásban. Fáradhatatlanul képezte
magát. A Testnevelési FŐiskolán edzői és játékvezetői

képesítést szerzett. Járási edző-testnevelő felügyelői meg
bízást kapott Gyomán, majd Szeghaimon lett felügyelő

End.rődön Öregszőlőben igazgatói munkát végzett, majd
~zeghalmon járási tanulmányi felügyelettel bíztak meg.

Kevés szabadidejében kedves pihenést jelentett a
Körösökön való sporthorgászat. Tragikus hirtelenséggel
tört rá a betegség. Előbb egyik szemét operálták ki, azon
ban a robbanásszeruen áttételeződött daganatos betegség
1968 januárjában, rövid küzdelemben legyőzte fáradhatat
lan, örökké tevékeny testét. Békéscsabán a kórházban halt
meg.

Hamvai a Szarvasvégi temetőbensógora (Szabó Dezső)

és felesége, és szülei (Szabó Bálint és neje) mellett alussza
örök álmát. A pedagógusok részéről Ricsei Balázs köszönt
el megható szavakkal. Több~k közt így emlékezett meg
halott munkatársáró1:

"Nyugtalan bolyongó túz voltál, amely szeliden
melengetett, és hévvel perzselt tűz, amely anagy lobogás
ba úgy elemésztette önmagát, hogy észre sem vette. Kéz
voltál, mely egyszerre kemény ököl· és simógató tenyér..
l~mber, aki rombol és teremt. Kereső értelem, mely kutatta
a jót, és néha megtalálta a rosszat is, nyílt és őszinte víz,
mely hol csendesen folyik, hol néha háborog. Hiányod
szinte tapintható, a szünetekben, a csendben, amikor nem
lesz, aki Eelidézzen hegedűjén egy feledni indult nótát.
Fiad, lányod, párod, szeretteid, barátaid és tanítványaid
végezzük tovább, amit itt hagytál, a. munkát, amit annyira
szerettéL Búcsúzunk tőled Tankó András, rövid, de szép és
gazdag életed végén! Minket még vár a munka, a harc, a
békés, boldogabb világért. Barátunk, Isten veled."

A megyei újság (Békés Megyei Néplap) megemlékező

soraiban olvasható volt: "...jónéhány sportágban szerzett
versenybírói, edzői minősítést. Nem volt olyan ren
dezvény, községi, járási, megyei bajnokság, spartakiád.
verseny, ahol ne mnt volna fel mosolygós arcod, hoz
záértésedről tanúskodó tanácsaid dal. Tanítványai,
sportolói, munkatársai a lelkiismeretes sportvezetőt,

sportembert b.sztelték benne"
Sokunknak van sok oka, hogy hálával és szeretettel

ébressze fel emlékedet. lsten veled!

Tíllldr Mdté

új kenyér ízc. kpcrgő könny sója,
öröm-kacagás, Iclki Kába-kő ...
Istcn áldjon l Te légy végső álmunk
s ivadékainkbil szebb )bvől

Harminc esztendeje, hogy fiatalon, negyven évesen,
távozott körünkből. Édesapja vasutas volt. Az elemi
iskoláit Zilahon, 6 gimnáziumi osztályt Csíkszeredán
végzett, majd átiratkozott a Marosvásárhelyen működé

tanítóképzőbe. Utolsó tanuló éveit már Szegeden fejezte
be, 1946-ban. Ott szerzett tanítói oklevelet. Tehetséges
zenész és ügyes tornász volt.

Szülei elhagyva Erdélyt (Észak-Erdélyben Mádifalván
dolgozott édesapja a MÁV-nál) átjöve hosszabb időt vasúti
kocsiban laktak. Aztán Tapolcára vetette őket a sors, végül
Békéscsabán állapodtak meg. Bandi bátyja, mint egyetlen
testvére, ma is ott él.

Orosházán tanyai iskolában kezdte meg múködését. A
szomszédos tanyaiskola tanítónője Szabó Irma 1948-ban
Jett a felesége. Két gyermekük született; András, aki jó

Szülőföld, Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felőli

Anyanyclved billyogként jclö[l
Te vagy a téli hó s il tilVilszi zöld,
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"Ham1adik kacsintásra ~(erültem Endrődre ..."

Szeptember 27-én areggeli szentmisén köszöntöttük Tóth Mihály kántor urat, aki ~O
éve szerezte meg kántari diplomáját. Ebből az alkalomból köszönti ől VÁROSUNK
szerkesztősége.

Kántor úrI Ma ünnepe!tünk Ön!, kiről olvas6JiJk is keveset tudnak, pedig tehetségét az
egész Szeged-CsanádMegyei EgyháZközség ismeri Kérem, mutatkOllon be otvasóinknak.

1941. december 31-én születtem Dombiratoson. Szüleim egyszerű földművesek

voltak. Apám 19~3-ban bevonult katonának, majd fogságba esett Ott halt meg haslövésés
sel. Egyedül maradiam édesanyámmal két és Iéi évesen Nővérem még a háború előtt

meghalt. Nem maradt más, csak ahit, mely átsegített bennünket anehézségeken Hat éves
koromtól már ministráltam. Iskolába Dombiratoson jártam. 12 éves voltam, amikor az
ottani esperes Gönczy Károly atya megkérdezte tőlem, volna-e kedvem zenét tanulni?
Ugyanis nem volt kántor a faluban. Belevágtunk. Elkezdett velem loglalkozni és 195~

advent első vasárnapján, már amisén egyedülorgonáltam és énekeliem.
Akkor Ön egy tehetséges gyermek volt. Mit szóltak ehhez a nevelől<, az Iskola igaz

gatója?
Nem örültek, ugyanis akkor volt alegerősebb avallásüldözés itt aViharsarokban. Bár

az iskola igazgatója nem akarta engedni, hogya 8. osztály után levizsgázzam, de az esperes
ü, közreműködésével ez mégis Sikerült. Azonban arra vigyázlak, hogy énekből kettesnél
jobb jegyet ne kapjak, hogy eszembe se jusson atovábbtanulás szándéka.

Mi tör/ént aB. osztály elvégzése után?
Akkoriban csak az tanulhatott tovább, akinek apárttikár engedélyt adott. Sem én, sem

aki hittanra járt nem tanulhatott tovább. Akkor kezdtem komolyan venni abudapesti kán
torképzőt. 200 jelentkező közül csak 45 főt vettek fel, Sén is köztük voltam, pedig csak 1~
és féléves vollam. Akkor 1956-ot írtunk.

Kik tam7ották?
Nagy szerencsém volt, mert ajobbnál-jobb egyházzenészek kikerültek az akadémiáról,

akik így akántorképzőbe jöttek tanl1ani. Köztük volt: Lisnyai Szabó Gábor, Gergely Ferenc
és Kopeczki Alajos orgonaművészek, Bors Irma szolfézstanár, Béres György, aki gregoriánt
tanllott.

Hogy teltek aIBnuló évek?
Gyorsan. Az érdekesség az voll. hogy minden évben újra-és újra felvételizni kellett.

1958 aug 1-én kaptam meg akántor! diplomát.
Hogyan tudolI elhetyezkedni?
Akkor rögtön sehogysem. Munkakönyvet csak a Tanács adhatott ki. Dombiraloson

akkor !ataroz1ák a templomot. Az esperes úr segl1ségével lelvettek segédmunkásnak De
• i~ivel nem voltam még 18 éves, így munkakönyvel nem kaphattam. Otthon kántorizáltam.

Mi történt azútán, hogy betöl/ölle a tB-ik ével?
Ceglédbercelen kántori állásra hirdettek pályáZalot. Fix lizetés + stóla + SlTK

,lelentkeztem. A41 jelentkező közül azeneértő bíráló bizottság engem választott. Igy 1972
ig ott ká~torkodtam. Édesanyám is velem jött

Ezt követően mi tör/énl?
Szeles atya kérésre, Battonyára kerűltem és ott voltam 1982. júliusáig
Kicsit elóre mentünk az időben. Ön folyamatosan képezte magát, mondjon erről

néhány szót.
1967-68-ig jártam hangképzésre Budapesten Posszert Emilia országos hírű tanárhoz.

1968-ban Budapesten a Zeneakadémiára jelenlkeztem népdal. magyar nóta, és operett

szakra. Tanáraim voltak többek között: Béres Ferenc, Vörös Sári, Szalay lászlö. Dr Darvas
Lujza szolfézst tanllott. 1969-ben kaptam meg aműködési engedélyt. 1973-ban Szegeden
aLiszt Ferenc Zeneművészet i Főiskolára jártam. Majd elvégeztem az orgona és opera sza
kol. ami ~ éves időtartam volt. Ezt követően megkapiam aműködési engedélyt

Beszélgetés közben jutott eszembe, hogya középiskolás éveiról nem mondott sem
mit.

Jól érti. Középiskolás végzettségem nincs, de mint látja mégis lelvettek a
Zeneakadémiára

Ezt hogy értsem?
Háromszor logtam neki aközépiskolának. Monoron iratkoztam be először az ottani

középiskolába. A Iéiéves vizsga után közölték, hogy tanulmányaimat tovább nem foly
tathatom. Amegyel lanlelügyelő közölte, hogy adolgozó nép elől nem vehetem el ahelyet.
1968-ban Cegléden Iralkoztam be. De ahelyzel itt is ugyanaz volt, mint Ceglédbercelen
1973-ban Battonyán próbálkoztam. Az első félév után innen is kirúgtak Ekkor belefárad
tam az egészbe. Igy hát nincs középiskolai végzettségem

Térjünk vissza 19B2 nyarára, amikor Endrőd leli akövetkezőállomás
Igen, de tudni kell. hogy Endrődön 1968-ban már jártam, akkor Mátai-Tóth atya

hívott, de akkor jelentkezett a Lőrincz nevű kántor, így esélyem nem vol!. 1977-ben
Marosvári atya hívott, de akkor én nem vállaltam. Végül 1982-ben Timár atya buzdilására
és ígéretére igent mondtam. Előtte pedig Battonyán nagyon jó helyem vol!. Igy harmadik
kacsintásra sikerűlt ide jönnöm

Lassan végére érünkabeszélgetésnek Kérem, mondja meg nekünk, hogy Önnek mil
adott ezanap? Rendhagyó szentmisén köszöntük meg Istennek az Ön munkájá!, az ön 40
évét. Mondhatom, hogya falu apraja nagyja ill volt, mert telt ház voll atemplomban

Kicsit meghatódtam. Rájótlem, hogy minél tovább vagyok ebben a szakmában,
hivatásban, egyre kevesebbet tudok, még mindig óriási anyag van, amit meg kellene ta
nulni Az idő pedig nagyon véges Meglepődtem, hogy ez a~O év milyen rövid volt. pedig
aleladat még rengeteg. Amai misén IS megéreztem, hogy nagyon gondosan kell kezelni
ahittanos gyermekeke!. Mi már idősödünk és elfogyunk, de ők ezt tovább tudJák vinni.
Ebben fontos szerepe lehet többek közötl agy egyházi iskolának, mert azene avallásI. ahit
azenét legjobban az egyháZi iskola tudja előre vinni.

Ugye az ön életében az édesanyja fontos szerepet játszik?
Igeni Öaz, aki sokal segllett nekem. l\Jagyon örül! sikereimnek. Nagyon sokat dolgo

zott és még dolgozik is énem
Utolsó kérdésem. Hogyan örökili át azt atudást, amit áldozatos és kitartó munkával

megszerzell?
Próbálom tudásomat az egyháZi iskolában lévő zenepedagógusnak átadni, ebben

látom ajövő!. Ameg lévő énekkarunkkal próbáljuk az ünnepeinket szines ileni. Sőt l Kértem
aZenebarátok Kamarakórusát is, hogy ne zárkózzanak el az egyháZi ünnepek előt. Legyen
az akár kalolikus. református, mert ez mind jó alkalom az éneklésre. Az énekkarnak is
élmény az ünnepeket szebbé tenni Én is elmegyek arelormátus gyülekezetbe. Jöjjenek ők

is, így többel szerepelhetnek.

Köszönöm a beszélgetést. További munkájához kérjÜk lsten áldásá!, hogy még
hosszú időn át szolgálhassa egyházközségünket Endrődöt.

Köszönjük és köszönOükf
UNGVÖLGYI JÁNOS
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NOVEMBERJ I\'lISEREND

Endrőd

Vasámapokon: 8-kor, és este 5-kor, hétköznap reggel fél 8-kor.
Advent hétköznapjain rorate hajnali mise reggel 6-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnája: Minden hónap :2. és 4. vasár-
napján, fél 12-kor. (november 8, és 22)

Hunya
'.fasámapokon: délelőtt 1O-kor.
Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton esre 5-kor,

valamint elsőpénrekenként is, esre 5-kor A szombat esti
mise előesti mise, így érvényes vasámapra.

Gyoma
Vasámapokon lO-kor, hétköznapokon 15 órakor. Kedden
reggel 8-kor.

1. vasárnap:
2. hétfő:

3. kedd:
4. szerda:
8. csütörtök:
9. hétfő:

10. kedd:
ll. szerda:
L2. csütörtök:
13. péntek
19. csütörtök:
21. szom bat:
22. vasárnap:
24. kedd:

29. vasárnap:
30. hétfő:

NOVEMBER HÓNAP ÜNNEPEI

MINDENSZENTEK
Halottak napja
Porres Szent Márton
Borromeo Szent Károly püspök
Szent Imre herceg
A Lateráni bazilika felszentelése
Nagy Szent Leó pápa és egyháztanitó
Toursi Szent Márton püspök
Szent Jozafát püspök és vértanú
Magyar szentek és boldogok
Árpád-Házi Szent Erzsébet
Szüz Mária bemutatása a templomban
Krisztus, a mindenség Királya
Szent Dung-Lac András, áldozópap és
vértanúl<
Advent I. vasárnapja
Szent András apostol

társai

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Szülői Munkaközössége 1998
október 24-én "Szüreti vacsorát" rendezett a Katona József Művelődési Házban.

A vacsora hangulata nagyon ió volt! Az iskola nevelőtestülete és él Szülői

Munkaközössége köszöni a Szülől<nek és a támogatóknak az adományokat, mely
lyel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

1. Kőrösi Weekend Horgász és Vos-
müszaki Üzlet

2. MAGÉP PC
3. Kner Nyom do
~. Andi Bulik
5. Tandi Bulik
6. Lakalos Nyomda
7. Andódy Könyvkötészet
8. Sebök és Sebők

9. Dinya Imre Vos- és Műszaki Bolt
10. Várfi András -Gazdabolt
II. Zsort Élelmiszer
12. Zöld Cukrászda
13. Endrőd és Vidéke Tokorékszövet·

kezet
14 Agrofém K~.

15. Rostélyos Húsbolt
'16. Babecz és Társa
17 Sikér GMK
1B Botlik Elelmiszer
19. CUTI BT
20. Biatolipress BT.
21. Fülöpné Gellai Zsuzsanna

Támogatók:

IlIatszerbolt
22. Szarka Csillo látszerész
23. Berény Color Papirbolt
24. Totó-loltá Kirendeltség
25. 100,' Ft-os Üzlet
26. AGRO Áruhóz . Forkos Máté
27. COLOR SHOP Papirbolt - Uhrin

Emese
28. Kalamáris Papírbolt
29. Piktorbolt
30. Iporrikk BT.
31. Nagy Ferencné vállalkozó
32. PROMINENf BT.
33. Anna Élelmiszerbolt
34. Balózs Imre Hliztortósi Bolt
35. Benga Feren< vállalkozó
36. Neibert László vállalkozá
37. SEPSIKER KFT.
38. Hegedüs Margit kozmetikus
39. (orvo Blanco
40 Üvegház

41. Volt GMK.
42. Néme1h Dezső vóllalkozó
43. Hegedüs József -Stop Shop
44. Vaszkó Sándorné
45_ RésT
46. Timor Gyuláné vállalkozó
47. Morgó Virágbolt
48. Uzák Kertészet
49. Szent Gellért Kotolikus Áltolónos

Iskola
50. Kotana József Müvelődési Hóz
51. Timár Jázsefné - Dréher
52. Iványi lászló plébános
53. Lading János vállalkozó
54. Thomas Jeans Farmerbolt
55. Vilmo Cipő

56. Csikás János vállalkozó
57. Farkasinszki Zsuzsa· Virágbolt
58. Baby ÉI~lmiszerbolt
59. Rózsika Élelmiszerbol1
60. Voszká Lajos vállalkozó
61. GiMo Kozmetika
62. Timárné Hanyea Klára - Fitlness

Szalon
63. Mátrai Jánosné masszőr

64. Sevra Modell
65. Apolló Mozi
66. Csirkefogó Falalozó
67. Csaba Tolk KFT.
68. Gelloi Gergelyné - Élelmiszrbolt
69. Oly Mode Divatáru
70. Szabá laios vállalkozó
71. Birkocsárda
72. Kőrös Bútoripari KFT.
73. Bútoripari Szóvetk~zet

a2 esi kedves sZÍIlIoltja volt
agyerekek táncbemulalója

1998. november 7-én, szombaton
délelőtt 10 ór>ikor az endrődi Szent Imre
Templom búcsúünnepe, >i mise végén a

szakiisos utcai körmenettel
Vendégünk: az endrődi születésÜ. ezüs(-

misés Szujó Ant<ll, nagyszénási plébános.

25 évvel ezelőtt... Révész István plébános.
Szujó Anta] (az újmisés édesapja), Marosvári
Pál endrődi plébános, és Farkas Imre mi
nisrráns köszönrik az ujmisését.
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A torontói beszéd Bonum cer/amen certavi, cursuln consunvnavi, fidem servavi.
(A jó harcot megharcoltam. pá/yámal végig flt/ol/arn, hi/emet
megtartotIam)

III. A vancouveri évek Timóteush02 iri 2. levél 4, 8

A kövelkező buktatóm magasra ívelt. merr
Toronló nagy városába kerültem. Na erró1 nem
sokat mondok. csak annyit. hogy a "Fiaral
Házasok" Klub nagyszerű, áldolatos tagjainak
segírhertem. Büszke vagyok rájuk, men most is
.)[( látom sokukat a "Házasok KJub'·-jában. Az
egyik fél fogós-kérdése még mindig eszemben
v~n:

Testvér, tudja-e ki az abszolúl optimista?
Na ki? - kérdem. Az a férj, aki a feleségér a

divatáruház előlt járó motorral várjal
Szerencséjükre, még egy év sem lelt el. és

a kanadai London (nem nagy London) városá
ba helyeztek plébánosnak a kis, de kedves
magyar közösséghez. (1969-ben)
Tulajdonképpen Boday testvér láng-
lelkesedése építette fel a városon kivül a kis
magyar templomot. Bizony igen kevesen láto
gatták. Rendezésekkel kellett összekovácsoln,j
a szíveket. hogy a magyar összetartozás
megszülcssék. Egyben csak így tudtuk a temp
lomot fenntartani. és az adósságot törleszteni.
Sohasem felejtem el a kedves fiatal édesanyál<.
apáknapi rendezését.

Két feleség beszélget telefonon már több,
mint egy fdórája.

Tudod. sietek - csiripeli az egyik - de ezt
még el kell mondanom: a napokban talá1koz
Iam Dezsővel, akivel a hajón együll jöttünk
Kanadába. Mondom neki: Dezső, de
megöregedett, megpocakosodott. és megkopa
szodott. - De asszonyom. mondja. én Krisztián
vagyok. Hát képzeld, Dezső még a nevét is
el felejtette!

Ezt a viccet azért kellett elmondanom, mert
következő buktatóm valóban hírtelen jÖtt. 197 L
augusztus 20-án TotOntóból jÖtt Király testvér
hívása:

Horányi lestvén sérülés éree, menj
Vancouverbe.

Kérdem mikor?
Még ma este, - így a feLelet.
Hát én megyek, mondom, de éppen B Szent

ls(Ván búcsún dolgozom iu Londonban. a.'11.i
ueptember első vasárnapján lesz.

New Yorkon keresztül megkaptam a
t:;'llaSzlást, és a búcsú után Vancouver lelt
székem.

III jön a nagy buktató! Mos[ titkot mondok.
amit nem igen tudnak az ottaniak sem.
(Figyeljék meg. hogyan figyelnek fel az aS2
szonyok a "(Ítok" szóra') Az áthelyezésem
olyan hirtelt:n történt, hogy nem értesítették az
érseket. Mentünk a provinciálisommal ma
gyarázkodni. Az érsek ragaszkodott a jezsui
tához. Provinciál isom hat hónapot ígért. A
visszahívó provinciálisi levél hat hónap után
elmaradt az érsek örömére. és én 23 évig
maradtam.

Horányi testvér az ottani hívekkel gigászi
munkát végzett. Adóssága nem volt. Egyszer
én viccből megjegyeztem: "Még egy szívem

P. Ugrin Béla SJ éreuségi képe

vágya van: Vancouverbe jutni plébániára, ilho[
nem kell adósságot törleszteni" Ő nem szerette
t:zt a kivánságomat. De a gondvisel és buktató
ja másképpen intézkedett. A vancouveri beik
talón reformálus It:lkész-barátom szerint
életem legjobb beszédét mondottam (Jézusom,
nem én dicsértem magam). Mert bejelentettem.
- bár szeretem a vancouveri híveket, - de ide
jöttem és azért mert ide küldöttek. A hívek 2
évig nem hitlék el, hogy szeretem öket és
Vancouvert. Az is hozzájárulhatott e téves gon
dolatukhoz, mert közel megérkezésem után. a
templom-bazár napján. dÜfÖtt egy autó, és
eltört a lábam. A magyarok akarták látni a
"balek" új plébánost, é~ az kórházba kerülI.
Kik6nyörögtern magam I.:S pár kitartó jövendő

hívemmel taLálkoztam a késő esti órákban a
bazár csatatéren, a díszteremben. Közéjük
ültem. cigarettát kértem, rágyújtott.am, és pár
perc múlva - életemben először - elájulIam.
Úgy cipeltek fel fl plébániára Nagy buktató
volt ez a vancouvert kezdés Egyedül voltam.
Az első pár hónapban, ha a telefon nem felelt a
plt:bániáról. jó híve im mindjárt híVlák a
rendőrséget. Alig bírtam lebeszéini őket. hogy
hagyják a rendőrs':get.

Rövid magyarázó kilérés. Varga Andor
lestvér. volt provinciálisom, egy alkalommal
nagyon a lelkemre kötötte: "Te, legfontosabb,
hogy az emberekkel először emberileg
lalálkozzunk. Ezt ne feledd papi munkádban!"
Tanácsát megsLivleltem. Könny(í volt, mert az
embereket természeteménél fogva igen
szerettem. ELt a valóságban mégis
Vanco\lverben tudtam 'negvalósírani. Talán
azért is, mert il legu[olsó évekig nem volt segít
sc:gem a híveken kivül. Rendezéseink, a csalá-

doknál való összejövetelek is ezt célozták. Még
kártya-családi összejöveteleket is rendeztünk.
ahol ha valaki káromkodolt egy dollárt rögtön
leguberált a missziókra. Csak egy év kellett. és
már nem pénzbeli segítséget küldöttünk hitter
jesztésre. hanem imát. mert rózsaflizérrel
kezdenük a kártyázás!. Csak "bunkó"-ra nem
pénzre játszottunk. Nevezetessége ezeknek a
játékoknak. hogy nemcsak ellenfelek. de még a
partner is 'a plébános el len jálSZOl[, csak hogy
bunkót kapjon ...

Eszembe jut ill egy megvilágító történet: A
gyermek hatalmas sziklát akar görgerni.
Kezében az ásó, és más alkalmatos eszköz a
munkához. Nekifeszül a múnkának és izzad,
izzad. Apja nézi. .. egyszercsak megkérdezi:

Fiam, gondolod. minden itt van a nagy
munkához?

Biztosan apám!
Nem gondolod. fiam, segítséggel többre

mennél. Kettt:n többet tudnánk elérni.
Hálás vagyok a vancouveri híveknek, hogy

elfogadták segítségemet
Talán azért is, mert megszánrak: háromszor

tört ott el a lábam, epémet kioperálták stb ...
Ezek is bu.ktatók voltak. Mégis a legnagyobb
dicséret nekik szól' Én pedig őrzöm szívemben
az 1994 októberi plébáncosi búcsúztatóm alkal
mával mondott szavaikat: "Köszönjük alya,
hogy vezetésével a Vancouveri Magyarok
Nagyasszonya templom és plébánia valóban
otthonunk lett mindannyiunknak a 23 évi itt
léte alatt."

Én csak cérnaszál voltam, de éK a vancou
veri magyarok közössége, családdá kristá
lyosodtak a templom és fl plébáma körül.

Tanulság (mint az Aesopus-i ITltsék végén)
(sten áldása után, a kanadai magyar jezsuita
plébániák a hivek és az ott dolgozó jezsuiták
közös munkájának eredménye'

Sík Sándor Te Deum című versével
fejezem be beszédemet!

"Téged lsten dicsérlek,
és hálát adok mindenért. ..
Hogy megtarrharram a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását.
és futva furhatok az Érkező elé.
s [án nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
Hogy legnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiá!thatom: úgy legyen
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen?'
Hála legyen. Uram'"

Hála legyen' Jézusom nem magamról. de
Rólad akartam beszélni Ne mondj rólam
semmit! hiszen Te adtál mindent!

UGRlN BÉLA
HAMILTON

CA1\lADA
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A gyomai református temetők és temetkezési szokások IV. Rész
"Mert ímé nyilván meg kell halnunk, és olyanok vagyunk, mint

a víz, mely a földre kiontatik és fel sem szedethetik, és nincsen
ebben Istennél személyválogatás" (II.Sám.14;14)

Az egyháznak a temetésben való részvétele sohasem bírt jogi
jelentőséggel, hanem kezdettől fogva a szeretetszolgálat vonásait
visefe magán, vagyis inkább gyülekezeti aktus volt. A mag
yaro~szági református gyülekezetek, egyházak szinte kezdettől

fogva "szabályozták" hitelveik alapján a temetési rendtartás, a
halott eltakarítása körüli teendó'ket. A jelenlegi rendtartás csak a
XIX-XX. század fordulóján rögződött, számos változattal egyes
tájegységekben (sőt, falvallként). Bizonyos-úgymond-babonás
szokásokat már a XVI. században is tiltottak, de ennek ellenére
azok napjainkig fennálltak egészen a tanácsi rendszer adminisz
tratív intézkedéseinek beálltáig, de megszűnésüknek derekasan
oka volt a hagyományos közösségi együttélés felbomlása is. Az
1566. márc.1-én aláín 1l.Helvét Hitvallást országunkban az
akkori helvét hitvallású egyház,ak (vagyis a reformátusok) már
1567-ben Debrecenben elfogadták. Ebben a "holtak körül való
gondoskodás, ... " c. fejezetben a következó1<et olvashatjuk:

"A Szentírás azt parancsolja, hogy a hívek testét mint a Szent
Lélek templomát, amelyről helyesen hisszük, hogy fel fog
támadni az utolsó napon, tisztességesen és babonaság nél1.rül át
kell adni az anyaföldnek, sőt azokról, akik az Úrban szentül
elaludtak, tisztességesen meg keU emlékezni és a hátramaradot
tak, vagyis özvegyeik és árváik iránt minden kegyeletes köte
lességet te~iesíteni kell. A holtak körül való másnemű gondo
skodásrói nem tanítunk.Tehát nagyon elítéljük a cinikus okat,
akik a holttestekkel nem törődnek, vagy pedig a lehető

leghanyagabbul és a legkisebb tisztelet nélkül hányják á1cet a
földbe, soha egy jó szót sem ejtenek róluk és a hátramaradot~

takkal a legkevésbé sem törődnek. Elitéljük viszont azokat is,
akik. igen szertelenül és fonákul buzgólkodnak a halottak körül,
akik. pogányok módjára si-ratják a halottaikat (a mérsékelt
gyászt, melyez az apostoll ThessA-ben megenged, nem gánc
soljuk, mert természet eUenesnek tartjuk azt, ha valaki semmi
fájdalmat nem érez) és a halottaikért áldoznak és pénzért
bizonyos imádságokat mormolnak. Ilyenféle szolgálataikkal
akarják ki-szabadítani övéiket azokból a gyötrelmekből, melybe
a halál révén jutottak és úgy vélik, hogy efféle kántálásokkal ki
is lehet ó1<et onnan szabaclitani." (II.MÁSODIK HELVÉT
HITVAI.LÁS. Budapest, 1981.189.old.) "

A temetésnek három féle módja volt, "".vagy enekszós volt a
halott, vagy prédikációs, vagy (csak) bYcsúztatós. A halot
tasházhoz ment a kántor, vagy valamelyik tanító az iskolás gyer
mekekkel (néhány jó hangú gyereket úgy válogattak),
harangozás volt először "gyú1őre", kitették a felravatalozott
holtestet az udvarra, lábbal a nagykapu fele. A szomorú felek a
ravatalt körül állták (ennek igen szigorú rendje volt, hogy az özv
egy, gyerekek, közeli, távoli hozzátartozók, ki hova állliat)
néhányan az asszonyok közül ráborulván siratták az elliunytat,
siratókat fennszóval kántálva. Egynéhány verset énekeltek,
ennek végin a holttest felvevődött s a temetó'be kivivődött,

útközben a kántor, majd a gyermekek éJiekeltek egy-egy verset.
A harangjel "kisérő" a halottasháztól a menetindulástul a
temetó'be kiérkezésig húzódott. A temetőben mindaddig énekel
tek, míg a sír bé nem hányódott földdel. A prédikációs s búcsúz
tatós abban különbözött az eló'bbitúl, hogy az elsó'bb éneklés után
halotti imádság, prédikáció tartatott, mely bérekesztetett a

megholt élete leírásával, hozzátartozó szeretteinek előszám

lálásával a tőle visszamaradók vigasztalásával, s végre a
megholtnak az örök nyugalom s boldog fdtámadásba kívánásá
val. Ezután mondottak búcsúztató verset. Annak utána a megholt
képében egyenként végbúcsú vevődik az atYafiaktó l. "

Régebben a halottas kocsival felvitték a "módosabb" elhuny
takat (kik "törzsökös" családok tagjai volta...1<) a temp-Iomhoz,
ahol is a búcsúztató volt (ez annak maradványa, mikor még min
den elllunytat a templom cintermében rava-taloztak'fel, a torony
alatt). Ezt a világi- és annak nyomására az egyházi elöljáróság is
tiltotta, de mindezek ellenére szórványosan még az 1960-as
években is előfordult. A gyászkocsiba a saját lovát fogatta a gaz
daember, vagy ismerős, rokon lovát "kérte meg", mert voltak
alkalmas szép tartású nyugodt vérmérsékletű lovak, melyek
tűrték is a gyászlepeUel való beöltöztetést s egyéb "herce-hur
cát". A lókölcsönzés különben is nagy megtiszteltetés volt annak,
aDtál a lovat kénék. Jobb módúaknál négylovas temetés is volt.
A gyászkocsi előtt a "lapátos emberek" haladtak. Vagy a tem
plom elé menet, vagy onnat jövet megálltak az e lliunyt
,zülól1ázánál kis időre. A gyászmenettál mindenki letért az útról,
lovas kocsik is, leven kalappal álltak míg a menet ellialadt. A
gyászkocsi után a család haladt rokonsági fok szerint. járdán meg
kántor, funerátor, meg az énekes gyerekeik haladtak s közben
énekeltek. A sírnál behantolás után a funerátor "bejelentő"

megköszönte a gyásztisztességtévő gyülekezetnek a "megje
leníst, ríszvételt" , s az arra hivatalosokat meghívta torra. A
harmincas évek végire ellialványult a halotti tor megtartásának
szokása. A módosabb rétegeknél olyan is előfordult, hogy csak.
egy közös ebédre került sor a családtagokkal a temetés előtt, mert
az elszármazottak a temetés után mán mentek a vasúthoz, elutaz
tak. Vagy a legszú1cebb családi körben került sor egy közös
étkezésre (vacsorára) a halottas háznál. A toroS ételt másik, rokon
háznál főzték, mert a halottasháznál azt nem szabad főzni. Ennek
előtte "...a halotti tor el nem marathatolt, kivétel nélkül megtar
tották. Tyúkot, birkát vágtak, mikor mi jött azt [őztek. fiatal jány
halotti torán, különösen amék mán soron lévő vót, vagy kivált, ha
mán jegyet is váltottak, ellaktuk a tort ífélig, ífél után osztán hoz
7..áfogtunk a kézfogóho' , reggelig szólt a muzsika. Ilyennek
osztán a halottas menetben 10-12 sokszor 20 pár fehérruhás jány
vót kísírője, rózsaszínszalagos virágcsokorraI. Ha meg leginy vót
a halott, a legínypajtásaikísífŰk két ódalt szípen feketébe,
nyalkán, úgy mint a jány is." A rokonságon kívú1 a közvetlen
utcabeliek, sírásók, lapátosok hivatalosak voltak a halotti torra..

CS. SZABÓ ISTVÁN
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ALMÁSI VINCÉNÉ oLÁH ZSUZSANNA, aki
az Ady Endre u.22.-ben élt 50 éves korában
szeptember 20-án ragadta el a halál, rövid, de
súlyos betegség utan. Temetése szeptember
2~n volt Gyomán. Gyászolják: férje, két
gyermeke, két unokája, testvérei és ismerő

sei.
BÁLINT KÁROLYNÉ FARKAS ESZTER a
Rózsahegyi Kálmán utca 8·ban lakott és
hosszas betegség után, mégis váratlanul
elhunyt 65 éves korában szeptember 23-án.
Temetése 30-án volt Endrődön. Gyászoljik
férje, két gyermeke, három unokája rokonai
és ismerősei.

C:zikkely József, aki a Munkácsi u. 43-ban élt
szeptember 18-áo 74 éves korában rövid
szenvedés után, mégis váratlanul eU(öltözött
közülünk. Temetése Gyomán volt szeptem
ber 2l-én. Gyászolják felesége, két gyermek
és családja, barátai, ismerősei.
csuvAR ILLÉSNÉ VÉHA ESZTER a

vfiROSOrtl(

Vidovszlc.i u. 6-ban lakott rövid betegség után
85 éves korában, október l3-án visszaadta
lelkét Teremtőjének Temetésére október 19
én került sor. Gyászolják Két unokája és
családja, rokonai és ismerősei.

DEBRECENI ELEKNÉ IVÁNYI MÁRIA a
Vasvári Pál utca 2. sz. alatt élt, amikor
szeptember 20-án 68 éves korában rövid
szenvedés után elköltözött az élők sorából.
Gyászolják férje, két gyermeke, három
unokája. .
FARKASINSZKl MIHÁLY a Selyem út
25/1. sz. alatt lakott, amikor tragikus hirtelen
séggel 62 éves korában szeptember l6-án
elragadta a halál. Temetése is szeptemberben
volt Gyászolják: felesége, fia és családja.
FURÁK ISTVÁN Öreg»zőlőben az Iskola u.
35-ben élt, amikor 87 éves korában szeptem
ber 22-én hosszú szenvedés után megtért
Teremtőjéhez. Temetése szeptember 28-án
volt Gyászolják: felesége, három gyermeke,
hat unokája, és egy dédunokája.
FÜLÖP IMRE, al<i a Mikszáth u.48-ban lakott
váratlanul 68 éves korában október l-én
megváJt a föleli életétől. Temetése október 8
án volt. Gyászolják három gyermeke, öt
unokája és egy dédunokája, rokonai és bará
tai.
IZSÓ SÁNDORNÉ KUN ILONA, aki a
Kossuth út 56-ban élt súlyos betegség után 66
éves korában, október l7-én adta vissza lelkét
Teremtőjének. Temetése október 22-én volt.
Gyászolják: férjekét két gyermeke, 3 unokája,
rokonai és barátai.
KARBINER GYULÁNÉ KISS ILONA, aki a
Wesselényi u. 4-ben él~ szeptember 17-én
rövid szenvedés után l·9 éves korában távo
zott az élők sorából, temetésére szeptember
22-én Gyomán került sor. Gyászolják férje,
három gyermeke, öt unokája, 4 dédunokája
rokonai és ismerősei.

KAJLA LAJOS, Nagylaposon élt a Mester u.
21-ben, de rövid szenvedés után 72 éves
korában szeptember 19-én magához szólította
az Úr. Gyászolják: Felesége, gyermeke,
unokája, rokonai és ismerŐsei.

KEREKJ ISTVÁNNÉ PÜSKI ESZTER a
Gárdonyi 23-ban élt, amikor hosszú
szenvedés után szeptember 23--án életének 88.
évében átadta lelkét Teremtőjének. Temetése
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szeptember 29-én volt Gyomán. Gyászolják
három gyermeke és családjai, elhunyt gyer
mekének családjai, rokonai ismerőse.

KOLOH IMRE Endrődön a Fő út 76-ban élt,
amikor váratlanul 74 éves korában szeptem
ber 29-én elragadta a halál. Temetése október
l-én volt Gyászolják: felesége, gyermeke és
családja, barátai ismerősei
KRUCHIÓ GÁBOR, Gyomán a Móricz
Zsigmond u.4-ben lakott, és váratlanul
szeptember 22-én 76 éves korában elragadta
a halál. Temetése október 2-án volt.
Gyászolják: felesége, három gyermeke és
családja, barátai és ismerősei.

PAPP JÓZSEFNÉ ROJIK MÓNIKA a Kálvin
utca 51-ben élt, hossza betegség után, 70
évesen szeptember 30-án elhunyt. Temetése
október 3-án volt. Gyászolják: férje, két gyer
meke, négy unokája, rokonai és ismerősei.

SZERETŐ KÁROLYNÉ HORNOK
EMERENCIA, az Arany lu.lI-ben lakott.
H{)sszas betegség után 91 éves korában
szeptember 22-én visszaadta lelkét
Teremtőjének. Temetése szeptember 24-én
Gyomán volt Gyászolják: gyermeke, két
unokája, három dédunokája.
TÓTH JÓZSEFNÉ MOLNÁR MARGIT volt
gyomai lakós. Hosszas betegség után halt
meg 86 éves korában Gyulán október +én.
Temetésére Gyomán október 8-án került sor.
Gyászolja: Gondozója és ismerősei.

VARGA SÁNDOR, aki Vácon lakott, tragikus
hirtelenséggel 19 éves korában szeptember
15-én elhunyt Temetése október 2-án volt.
Gyászolják édesapja, nagymamája, nagybáty
ja, barátai és ismerősei.

BÉKESSÉG HALÓ PORAIKON,
FOGADJA BE ŐKET AZ ÚR

AZ Ő ORSZÁGÁBA.
AZ ÖRÖK VIlÁGOSSÁG

RAGYOGJON FELETfÜK.!

iJUCSUROSZA"PAiioi

Paja barátunk. hát te is elmentél'
Már az égre pingálsz bíbort, S aranyat.
bodorítsz bárányt. s jámbor szamarai
Pálmalevelet lenget fenn a szél...
Befogad az égi Jeruzsálem

rongyait terítve eléd.

BULA TERÉZ

Az ablak teszi
a házat
MŰANYAGAJTÓK,

ABLAKOK GYÁRTÁSA
EGYEDI MÉRETRE I .
5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81/1.
TelfFax: 66/386-328

Garancia!
Minőség!

Kedvező ár!

GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2. - Tel.: 06-66-283-359



10 VÁRO~Ottl( 1998. november

DICSŐSÉGESFORRADALMUNK ÜNNEPE GYOMAENDRŐDÖN
Október 23-án 9 órakor az endrődi Szent Imre Templomban ünnepi misével vel!e kezdetét

az ünnep a forradalom hőseiért és áldozataiért. Az áhítatat emelte aSzent Gellért Katolikus isko
la énekkarának közreműködése.

9.45 órakor a kopjafánól a Rázsahegyi Kálmán Általános Iskola adol! nívós műsort a közel
félezer hallgalóság elől!.

Ezt követően az önkormányzat, oz egyház, iskolák, pártak és társadalmi szervezetek
helyezték el a megemlékezés koszorúi! a kapjafónól.

l j órakor Gyomón az orszógzászló elöl! vel!e kezdetét az ünnepség, melyen a Bethlen'
Góbor Szakképző Iskola diákjai versekkel és prózóval emlékeztek '56 forradalmi napjaira. Ezt
követően Kovács Kóroly igazgató helyel!es mondta el ünnepi beszédét, melynek néhány gondo
latát idézzük: ... OA félelem és gyanakvás nyomta ró bélyegét az egész országra. Radnóti erre a
korra is írhal!a volna, hogy "oly korban éltem én e földön - mikor az ember úgy elaljasult." A
megkezdődÖI! erjedést már nem lehetel1 megállítani. AKossuth és Petőfi-kör, az írászövetség
vitái készílel1ék elő azt, ami 1956 október 23-án robban i. ... most is az ifjúság voll az a lömeg,
amely felemelte fejét. Mint annyiszor a' történelemben.... Aparlament elől! a százezres tömeg
sírva énekelte többször is - az évek óta betiltol! nemzeti himnuszt. Petőfi: Nemzeti dalának
refréniét " Esküszünk, esküszünk, hogy rabok fovább nem leszünk."

Beszédét ezekkel a szavakkal fejez1e be: "... egy pillanatra se tévesszük szem elől Veres
Péter intésél: "Ez a föld iti a lied, tartsd hát erősen magyaron!"

A város nevében koszorúz: Dr. Csorba Csaba jegyző,

és a régi-új polgármester, Dr. Dávid Imre

'48-as honvéd sír koszorúzása Komádiban

Ünneplőbe öltözött diákokat kísért Kovács Károly tanár úr, igazgató helyettes a
Komádi temetőbe. ABethlen Gábor Szakképző Iskola tanárja és diákjai, akik egyben
a "Sárrétiek Club"-jának tagjai, részt vettek, sőt. szereplői voltak az ünnepélyes

.,seménynek Komádiban. Történt ugyanis, hogy Kovács Károly tanár úr a Komádi
temetőben korábban "felfedezett" egy olyan elhagyott sírt, amelyben asírfelirat szerint
egy nagyváradi származású, az 18~8-as szabadságharcban harcolt huszár hadnagy,
Hararai Fejér Elek nyugszik. AGyomán tanuló Sárréti diákok meghatóan szép ünnep
ség keretében mondták el verseiket, és énekelték el a~8-as dalokat. miközben diák
társaik ahonvédsírt magyar zászlókkal vették körül A megemlékező beszédet Szabó
György polgármester' úr mondta el, és helyezte el a város nevében a koszorút. A
Bethlen Gábor Szakképző Iskola nevében Kovács Károly koszorúval, adiákok egy-egy
szál szeglűvel és kegyelettel emlékeztek a dicső lorradalomra. A Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség Gyomaendrődi szervezete is elhelyezte a kegyelet
koszorúját.

HAJRÁ BARÁTSÁG!
TumultUl a tabella élén.
IX.20. Kerekegyháza -Barátság 1: 2 300 néző.

Atizenötödik percben 17 méteres szabadrúgását Halász a
kúpufára tolta, saz bepal!ant. 1:0

Szabó IKerekegyháza) megütölle Ceglédszkyt, atellest kiállí
tollák.

Anegyvenkelledik percben lipták 25 méteres szabadrúgását
Janis kapásból a hálóba vágta l: l

Nyolcvanötödik percben Házi kapus egy veszélyes labdát ütöll
ki, sa já ütemben érkezö Brakszatórisz hálóba lött. 1:2

Küzdeni akarásban avendégek jabbok voltak, Szinte az egész
mérkőzést végig támadták. Házi kapus akad'ályoz1a meg anagyobb
arányú vendéggyőzelmet.

Jó: az egész csapat.
IFI: Kerekegyháza -Barátság 0:0
TABELlA: 7. Barátság 7 3 4 - 8:5 13
Gyoma -Medgyesegyháza 4:0
Gyomai IFI Gy -Medgyesegyháza 11:0
Tabella: l. Gyoma 7 6 OI 21 :718
IX.28, Kisúiszállás -Barálíág l: l
Az ölödik percben Tóth gólbatartó labdát mentell.
Hel'lenegyedik percben Nagy I. ordílá gól helyzetben hibázolli
Ahetvenhalodik percben Janis elfutall, remekül tálalt Tóth elé,

aki Bácsikhoz továbbítoll, sa feies gálba szállt. O: l.
84. percben ritkán Iálon parádés mozdulat Bócsik hanyat

dőlve ollózoll, de ezika kapus já védéssel a kapu fölé tolta a labdát.
77. percben Kezdés után nem tudták feltartóztatni avendégek

Czikál, aki bamba góllal egyenlítell.
I. félidő a hazaiak fölényét hoz1a. Fordulás után a

Barálíág uralta a pályát. Kevésen múloll agyőzelem.

Já: Halász, Bócsik, Karsai
IFI: Kisújszállás -Barátság 0:2
ATabellán továbbra is hetedik a Barátság: 8 3 5 - 9:6 14
Gyoma -Méhkerék: 4: l
Gyomai IFI: 8:0
Alabelián első Gyoma B7 Ol 25:18 2.
X.3.Borálíág -Mezőberény 2: l 350 néző

Anyolcadik percben szög let ből a vendégek szerezték meg a
vezetést.

A17. percben kapufát lőll Bereg.
35. percben Bácsik remek olakilás után egyenlítell
62. percben Nagy I. 18 métwől jól ellalálllövéssel a felsö

sarokba jullatta a labdát. 2: I
IFI- Barálíág -Mezőberény 3:0
Alobellán 6. aBarátság 9 4 5 O11:7 17
Tótkomlós -Gyoma 2:0
Gyomai IFI Tótkomlós -Gyoma 3:1
Avereség ellenére Gyoma vezet a tabellán.
X.ll. Kúnszentmárton . Barátság 3: l 500 néző

Az első percben szabadrúgás góll szereztek a hazaiak
Anegyvenharmadik percben Bócsik jóüteműbeavatkozása

egyenlítés! hoz

Hetvennyolcadik percben 22 méterről hatalmas lövéssel szerez
vezetést a hazai együttes.

Anyolcvanölödik percben Karsai labdaszerzését kezezésnek
lálla a játékvezető. Abüntető beá~ítolla avégeredményt

Megérdemelt hazai siker. Barál>ágbál Cziglédszky, Janis, Tóth
és Nagy Zvolt jó.

IFI: Kunszentmárton - Bará1ság 0:0
Tobellán nyolcadik a Barátság 10 4 5 l 12:10 17
Gyoma -Csabacsűd 3:0 700 néző

Gyomai IFI Gyoma - Csabacsűd 53
Válloza~anul első Gyoma 10 8 O2 28: 10 24
X.17 Barátság -Makó 4:0 450 néző

Atizedik percben a szélen elfutó Táth beadását Brakszatórisz a
kapuba vágta, amit Ménesi bravúrral kiütöll, Janis viszont a hálába
helyez1e.

A tizenötödik percben ismét Táth ielentkezell beadással,
Brakszatórisz lábára adta, aki nem hibázol!,

.Hetvenedik perc krónikája, hogy Ceglédszky remek inditásával
Brakszatárisz a harmadik gáliát szerezte. Igazi fociparádélláthatott
a szurkolá tábor. Nagyobb gólkülönbség is lehetell volna. Elemében
volt a hazai csapot. Tóth M. teljesítmény külön élményt jelentell.Jók
voltak még: Brakszatórisz, Bócsik, Janis.

IFI: Barátság -Makó 1:0,
Jellemző aámben jelzel! "tumultus"-ra, hagyatabelián az első

és a hetedik (Barálíág) közö II mindössze két pont akülönbség!
Az október 25·én Csongrád - Borálíág memről már csak

decemberi számunkban ludunk ~eszámolni.

MÁRTON GÁBOR
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HÍREK ERDÉLYBŐL

"megmarad egy diadalmas erdélyi
igazság: ez a föld eg"ljmás mellell... meg
tarlja örökös larka virágzásban a
népekel, akik rajta és éretle munklilkod
'Jak."

Kós Károly, 1925

NÉHÁl"JY SZÓ A
ROMÁNIAI POLITIKAI

HELYZETRŐL

Sajnos Romániában gazdasági helyzet olyan rossz, hogy az
összeomlás fenyegeIi. Ugyanakkor a politikai elit erejét és energiáj,\t
olyan problémák kötik le, pl. a magyar egye:em Ugye. Habár koalíciós
megállapodás van arra nézve. hogy a magyarság nak Joga van önálló
oklal,ísi rendszerhez, beleértve <lZ egyetemet is, hónapok óla megy a
h:lrc a megoldás körül a koalíciós parrnerekkel. A harc még tMI, az
eredmény kerséges.

A rom<in társadalmill egy másik ügy is borzolja. Kolozsvári rom,ín
értelmiségiek egy csoportja létrehozott egy alapítványt: Pro
Transzilv<inia néven, amely célul tűzte ki az önálló Erdély
me"'reremtését. Persze nagy a felzúdulás a romániai körökbeo.
Ug;ancsak nagy vihar kavart Tőkés Lászlónak a Székelyföldi
Fórumon elhangzol1 nyilatkozata az RMDSZ megújulásáról.

L'lpunk terjedelme nem teszi lehetővé. hogy az ezekre vonatkozó
sajtó megnyilatkozásokat közöljük, így csupán idézhetünk azokból.

Idézet a Bihari Napló Szepl.18-iki számából "Torkig vagyok
Romániával" c. cikkből:

"Sabin Gher.man, az RTV kolozsvári stúdióJának főmunkatársa a
fent idézett címmel jelentetcll meg egy közlemény t az <\Ilala létreho
ZOlt Pro Transilvánin Alapítvány nevében. "Torkig vngyok
Romániával. Elegem van Miticából, Miticá agyaflinságaiból, a
ci"'ánYlernpóbÓI. Erdély komolyság,ít, elcganci,íj,íl elözönlölte az
;)rdináré balkanizmus, a tökmagkuJtúra..Románia elnyerte Erdélyt, s
e minlt lépten-nyomon köpetekre taposva csúszkiílunk a bulvárok,on.
Ez nem én mondom. az isteni Emil Cioran állapítottn meg...Ugy
lépünk be a történelembe, mint egy koszos kültelki kocsmába." A nyi,
latkozata hemzseg az ilyen és efféle min6s[tésektől. Ghermanék

. végkövetkeztetése ire is érdemes odatígyelni - írja a cikk írója SziJágyi
Aladár. (SZERK.) - A bukarestiek) "nem wnultak semmit a ma
gyaroktól, az osztrákoktól a némelekről. Lehet, hogyezérI ér véget
Brassónál EUI'ópa. Ott, ahol Erdély végződik. Be kell látnunk, hogy
nem magyarok vagy németek, vagy burundi nk az ellenségeink. Mi
magunk vagyunk azok. A közös nyelven, és a rossz utakon kivlii
semmi közünk egymáshoz. Torkig vagyok Romániával, Erdélyt, az én
Erdélyemet akiirom" Minden kommentár nélkül jegyezzük meg, - írja
a szerző - hogy II Ghelman-féle manifesztumnak van előzménye:

nemrégiben Adrian Severin exkülügyminiszter cikkezett arról. hogy
olyan nagy mértékű szemléletbeli, hagyománybeli. mentalitásbcli stb:
különbségek vannak Erdély, Havasalföld és Moldva között a mm
napig, mintha a három régió nem egy országot képezne. Még mindig
nem [öl·ténl meg Románia valódi egyesítés~ - véli a demokrata párti
['olitikus,"

Idézünk a Székelyföldi Nyilatkozillból, íratott 1998. szeptember
I ~-én Alsócsematon:

"I. Az RMDSZ programja kijelenti: A romániai magyarság ideo
tir~sáni\k megőrzésével kapcsolatos érdekek védeJmét, e jogok gara n
t,llúsál. valamint az esélyek és eszközök biztosítását csak a jogállam
keretei között létrehozott autonómiák intézményei révén tarja lehet
ségesnek.

2. Azok, akik az RMDSZ nevében íI magyar nemzeli közösség

követeléseit minimális szintre fokozzák Ic, azok a Szövetség
Programjában megfogalmazott előírásokat aJárendelték il kormány~a~

ti részvételnek. A következmény ma már bizonyosság: Nemzet.k.ozl
e"'yezményekben és dokumentumokban vállalt kÖtelezellSégekel
;egszegve, elutasítják a teljes jog- és esélyegyenlőséget biztosító
követeléseket.

3. A romániai magyar nemzeti közösséget képviselő RMDSZ
megújulására van tehát szükség, Az RMDSZ programjának, a
Kolozsv~ri Nyilarkozatnak. a hatályos kongresszusi halározaloknak
valamini (és itt felsorolja a nyilatkozat az ide vonatkozó Európai
Charlákat) az EBESZ dokumentumok és az ÁlIam- és Kormányfők

1993. évi Bécsi Nyilat.k.ozata értelmében célkitűzéseink a kövelkezők:

(1 Romániai Magyar Nemzeti Közdsség Személyi eLvú'
AillOnómiája lörvényes garanciáinak eLnyerése

a wriileti (regioruíLis) outanómia kiterjesztése, sajá/osm!
Székelyjö'ld Autoru5miája törvényes garanciáinak Létrehozása.
· o helyi önkomuínyzds nemzeti ön(lzonossdgot védó' kii/önleges
slátusdnak szabályozása
· az anyanyelvűoktatásnak 500 ezer aláírássaL benyújtott ciliam
polgári törvénykezdeményezés szerinti rendezése
· a Kolozsvári Állami Magyar Egyetem újra/élesítése
· a felekezeti oklotás 1948 előIIi állapotának helyreállitása
· az anyanyelv szabad használma a magán- és közéLet minden
terülelél!
· az egyházi. közösségi, személyi vagyonok visszajulI(1lása (1 "restl
ItIlio in integrum" eLve alapján
· a Székelyföld és a többi lörténelmi régióban azelnikai arcínyok
erószakos megváltoZlauísának megakadályozása
· n csángó-magyarok helyzetének megvdltozt{/f(ÍSCl
· a székelyföldi csendőrségi és katonni betelepírések (szel1lgyögyi
csendó'rlnktanya építésének) leáLlílása
· (f cserlu1ti visszaélések elirélése és felszámolása
· a Jr!agynr-roll1(Ín alapszerzódés feliilvizsgdlala ...
· a kellőS állampolgárság iránti egyéni és közösségi igény megfo
gaLmazása és követelése
· aMagyorok Világszövelségével való kapcsolat és együlltnűködés

újraértékelése
· Románia európai in(egrdci6ja a gazdasági és társadalmi refonn
kiteljesítése
· a Kormdny parlame11li támogatása, a demokralikus és jogáll{l/It •
lélrehozásának és megszi!círdíuí.I(Íllak el&egítése.

4. Az RMDSZ megújulásáérl kezdeményezett mozgalom
keretében szorgalmazzuk a román-romániai magyar kerekasztal
megszervezésél. Indílványozzuk a magyar-magyar csúcstalálkozók
megszervezésél.

Erdély és ennek részeként Székelyföld magyar nemzetiségű pol
gárai elvárjuk Románia törvényhozásától, .hogy nemzeti önazonossá
"'unk védelmében hozza létre a köveleléseinknek megfelelő jogi
~

garanciákat, és jogállamhoz méltóan szaval0lja a leljes és lényleges
állampolgári egyenlőséget."

Kedves olvasóim'
Szerellem volna még beszámolni a nagyváradi magyar színháznak

200 éves évfordulójára rendezett ünnepségekről is, mdy összekap
csolódolI a magyar dráma napjával. Az ünnepség a Bánk Bán
előadásával kezdődött. Az ünnepi héten bemutatásra került a
budapesti Nemzeti Színház előadásábim: Németh László "villám
fénynél" c. darabja. Lá[haltuk a debreceni Csokonai Színházat:
Csokonai "Hová lett a rÓZSil lelke" c. darabban. A Kolozsvári Magyar
Opera bemutatta: Kodály "Székelyfon6" c. táncjátékát. Fellépett még
a nagyváradi román színház is. A SZIgligeti SZÍnház bérleti előadásai

várják a gyomaendrődieket is. A színház programjáról a kés60biekben
számolok be.

STARK LÁSZLÓ
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Katlan fölött száll a rosta,
Piros parázs aranyozza,
Várja Palkó, no meg Ica,
Pattogjon a kukorica!

A gyerekhadfrissen kapja,
Kásafoggal ropogtatja.
A cipója nem kell másnak,
Kínálgatják acicának.

Tűzről pattant piciny szemek
Pufók képpel fehérlenek.
Kicsattannak. mint a rózsa,
Úgy pirulnak ropogósra.

KATLAN FÖLÖTT
SZÁLL A ROSTA

Cirmi nyávog: - Ugyan kérem'
Én friss tejjel is beérem.
Vagy ha tej nincs, jó a tejfel.
S azt még ropogtatni sem kell.

PIROS A PAPRIKA
A paprika pirosát
Színezgeti Pisti,
Bámészkodva csodálja
Jeles művét Kriszti.
Tapsikol, úgy örül,
Jár a kisszék körül,
Mert úgy jobban látja,
Tetszik a kör-körös
Fröcsögő szép vörös,
Mit szétken a bátyja

Ám egyszercsak
Elgörbül a szája,
Pityeregve
Néz a paprikára.
Aztán így szól:
Ez így nem jó!
Zöldet kell rá kenni!
Ha már piros, akkor erős,

Ha már piros, akkor csípős,

Nem tudom megenni.

A mesét és a verseket írta: IVÁNYI MÁRIA

Már csak az volt a kérdés, hogy
tudnak bemenni. Mert a kapu hét lakattal
volt zárva. Hanem, amint közelébe értek
csak elkukorította magát a hetvenhét
tornyon a hetvenhét szélkakas:

Kukurikú, kikeri! Tagadni azt ki meri?
Megjött a királyunk, nem fél már a mi
lányunk és itt van a Tüske-Böske, itt van
már a vőlegénye!

Hát már ezt is tudják? - ámuldozott
Jóska, pedig ez még csak a csodák
kezdete volt, mert amint beléptek a
magától megnyíló kapun, honnan, hon
nan nem, takaros bogáncsemberkék búj
tak elő mindenhonnan, és egyszeriben
szorgoskodni kezdtek. A szakács galuskát
kevert, a kiskukta habot vert, a
hoppmester bejelentette, hogy vendég
érkezett. Erre aztán előkerült a királylány
is. No, ha mondták má a mesékben, hogy
világszép, meg hogy fényesebb a napnál,
hát ez mind semmi volt ahhoz, milyen
gyönyörűségesen szép volt a
Bogáncskirálylány. Jóska, a kis királyfi,
úgy elámult, hogy még a száját is nyitva
felejtette, mert ez a szépséges királylány
nem volt más, mint Marika, aki a réten,
még nem is olyan régen, fogócskázni
hívta őt.

Hát Te is itt vagy? - kérdezte
csodálkozva. - És hozzám jössz feleségül
is?

Hajnalszínűre pirult Tüskeböske
Marika, és mert egyszer sem mondta,
hogy le is út, fel is. út, S hogy kívül
tágas'1b, mindenki azonnal tudta, hogy
nincs ellenére a kicsi királyfi.

Jóska meg a Bogáncskirály II. fejezet
A Bogáncskirály országában

~ ~. ~. HANY !ABA VAN A POKNAK

:::;=~~~~~~==~flQ%lÁ/======~=======Pocakos pók pókfonálon
Ereszkedik ezüstszálon,
Mennyi szem és mennyi láb'
Vagy fél tucat legalább.
Vagy tán több is? Mil gondolsz?
Bizony több az, éppen nyolc'
Hová szalad, mit keres?
Egy mihaszna légyre les.

Ha jól értettem szavad, te
vagy a legkisebb királyfi 
szólalt meg a Bogáncskirály

Igen, mert az olyan bátor
és erős, hogy nem ijed meg
még a hétfejű sárkánytól
sem!

És te sem ijednél meg?
Még, hogy én? Csak kerülne elém! 

heJbegett Jóska a legkisebb királyfi, 
majd megtanítanám kesztyűbe dudálni.
De nálatok ugye, nincsenek sárkányok? 
vált egy kissé aggodalmasra a hangja.

Honnan tudhatnám - nevetett a király
- hiszen csak most képzeltél nekem egy
birodalmat. No, de majd meglátjuk.. Most
indu~unk, és keressük meg a hetvenhét
tornyú palotámat. A lányom már
bizonyára vár minket. Mondd, nem
tudod, mi a neve?

Hogyne tudnám. Várj csak! Az
hiszem Tüske Böskének fogom nevezni.

Közönséges név. - Szontyolodott el a
király.

Nekem tetszik, szép név, csak egy ki
csit szúrós. Éppen rá illik. Jaj! Mi volt ez?

Ne ijedezz te bátor királyfi - kacagott
a király - Még nem a sárkánnyal találkoz
tunk, csak egy szöcske ugrott egyik
fűszálról a másikra.

Hiszen az akkora volt, mint egy ló! 
hitetlenkedett Jóska. - És különben is, hol
van itt fűszál? Hiszen olyan hatalmas
erdő magasodik fölénk, hogy az eget sem
látom. A virágoknak akkora bóbitájuk
van, hogy beiJlenének háztetőnek is. És
mekkora hangyák! Nézd, ott ballag egy,
és akkora morzsát cipel, akár egy szikla!

Ez mind semmi! - lelkendezett a
Bogáncskirály - De amott ni! Látod? Ott
áll apalotám! És.milyen gyönyörű! Úgy
csillog-villog, mintha színaranyból lenne.

Én képzeltem Neked - húzta ki magát
büszkén' a kis szeplős, és csak titokban
csodálkozott módfelett, hogy igazából
rátaláltak a hetvenhét tornyú palotára.

.iti l:8l 5500 Gyomaendrőd,
THERM L X' Ipartelepút3.
~,rTOlPARI SZÖVETKEZET -- ~TIF: 66/386-614, 386-226

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk
(fJ'> Magas és mélyépitési munkák generál kivitelezése - tervezése
czPTranszportbeton és betonacél értékesítés, elöregyártás, szerelés
"'"Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, Interspan

bútorok)

CZP Épitöipari anyagkereskedés (fenyö fúrészáru, Interspan bútorlap
szigetelölemezek, kartonplasztlemez... )

CZP Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu,
keretes állvány, útpanel ... )

"'" Burkolólap értéskesítés (minta után)
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TOLVAJKULCCSAL NYITOK (NYITNÉK?) KRISTÁLYPALOTÁT...

Csupan "Iokálpatriatizmulom' -I ehhez szorosan kopc~~lódvo Gergely Ágnes munkássá·
00 iránti nem szűnö, mert mindenegyes kötetével újrotöltődő alázotas·csadálat . visz rá, hagy
arrál o kötetről is írjak, amely oz én szellemiségemtöl igencsak távol·áll; mivel [bocsánat a
s;:uejektivitásért) sorstársaim, barátaim szerint vicc·nem-értő. "humortalan" személyiség

. vagyok... Márpedig Gergely Ágnes legújabb "POMPON ÉKÖNYVE" brit, észak amerikai, afrikai
nonszensz-versek műfardításaittartalmozzo, a szerző bevezető tanulmányával.

A"nonszensz", magyar fordításban "képtelenség" -oképtelenség pedig maga a humor...
(s még ai. egyszerű viccet is számomra "magyarázni kell) .

"Gondolto afene" - írta Arany János valamelyik krilikusa egyik versértelmezésére, ame
lyik oz ö érzelmeit, gondolatait próbálta felfední az idézett versből (hadd ne kutossam ki,
hagy melyik kritikus ról és melyik versről is volt okkor szó, hiszen ez oz Arany-reagálás akri
tikus tevékenységére azáto már "közhely"!. Nos lehet, hogy így járok én is - o "gondoilo o
fene" -Iegyintését vonom fejemre, amikor Gergely Ágaes köletéről írandó vagyok...

Mór mindjárt ocímmagyarázoInál, omely ekképpen hangzik: "POMPONE avagy a non
szensz költészet avagy EGY INTtRDISZCIPLlNÁRIS KÉPZŐDMÉNY MINT ALETSTRUKTÚRA
METADIEGENTIKUS PARADIGMÁJA"

Vélem, hogya köllő-szerző mór i~ az alcímmel egy "fricskót" kívónt adni az iro
dolomtörténészeknek sokszor érthetetlen -teli idegen szavakkal tűzdelt -Z\orgonjánok; más
feliiltalán a"nonszensz" költészethez illő képtelenséget is közölni, ami magyarul (nagyonis
szubjektív fordításban) valami olyasmit jelent, hogy: a különböző ludományágokat magában
foglaló képződmény oz élet szerkezetének "emészthetet!en", vagy nehezen emészthető

~izonyítását adja.
5 következik a már, - tökéletesen egyszerű - világos maghatározások soro o humoros

k~ltészet különböző típusairálo groteszk, az abszurd, ononszensz, az angollimerick, o e1er
ihew, stb.

Gergely Ágnes onanszensz-költészetnek szuverén magyarázotót adjo, amikor okötött
formákat is (Iimerick, c1erihew, klerihju) o nonszensz (képtelen) versek közé sorolja, ame
Iyeknek a magyar nyelven 1967-ben kiadol1 vilógirodalmi lexikon szerint oN nincs helyük,
vagy legalább is - o kötö~ formájú limerick és e1erhew esetében - a nonszensz kötészethez
sorolásuk onemzefközi porondon - irodalomtörténészek között - vitatott...

Eredeti, szuverén felfogásra vall oz is, hogy az angol gondolkodásmód - vilógszerte
egyértelműen elismerI - nonszenszre való fogékonyságo mellé ,odasorolja o magyarokat is;
akik - természetesen más okbál, mint oz angolok - nevezetesen: "rokontalanságuk" "meg
annyi túlélési lelemény" lesz fogékonnyá a nonszensz iránt. (Gergely Ágnes éppen nem
említi, de én hozzáteszem Karinthy frigyes prázája s költészetének egynémely darabja is
példázza ezt)

Amíg az angolszász irodalom oXVII szózodban már elkezdődö~ ononszensz térhódítása
(hát igen, o humorban él önirániábon il előttünk járnak, nemcsak a gozdasógban, poli
tikában, demokráciában). 'Eurápában talán oz első világháborúval következett ez be,
Magyorországon mindenképpen akkor"-Iegyek pontosabb az idézetben, h.l.i o"képtelenség
régen elhagyta o játszátereket" (7.old.l Ideje hát, hogy ,alljuk Gergely Ágnessel együtt:
"~izanyos, hagya világ humoreszk irodaimáI sehol sem veszik komolyabban, mint oz angol
nyelvlerülelen. És minI a magyar nyelvterületen." (7. old.)

Kérdésem: azt jelenlheti ez, hagya tréfában kamorodunk és komoroclásunkban,
komolykodásunkban tréfálkozunk? Nos, hagy lréfálkazzanak egy elrontott limerickkel
jelenünkröl, --- Kormányváltás után !éppen nem is sulán! új arcok, alakok ° bársony
székekben! Ügyelni illenék arra nagyon! hogy °fejük is att legyen...!

(Az én sula versikém; jelen óllopotunkrál még nonszensz bökk-nek sem felel meg, mivel
valádinak és o rontaNnak is oly kötött versformája von, amelynek az én fűzfapoétaságom

nem képes megfelelni...Mindezt pedig azért iram ide, - látszat csupán, hogy önmagamról
beszélek - mível jelezni kívánom; nem mindennapi bravúr Gergely Ágnes teljesítménye,
amikor klasszikus szerzők müveit magyarilja.)

Zavarban vagyok...Ugyan mit ragadjak ki o káprázatos "nonszensz-vers" fordítás-özön
böl? Mit ragadjak ki, hogy felkeltsem, sőt felesigezzom VÁROSUNK olvasóinak ellenállhatat·
Ion vágyál, hagy e köteleI megismerni, olvasni akarJák? - Talán o 19-20. százodiakból? Ez
kö~el óli hozzánk. ime egy szakasz Don Marquis (1868-1937) amerikai költő verseiböl:

"halogatni annyi mint! Lépést tartani! a tegnappol", - "doktor einstein! eltörölte oz
időt! de osing síngbe még! nem jutott el a hír! (65.p.) Hiloire Belloc (1870-19351 soraiból:
"A Hatalom, az átkos Nemezis! (s vele a Nák, a Pia és o Bridzs)! megdőlt - győzött o
Demokrácia!(s vele a Bridzs, a Nők és oPio)! (58.p.) !Mégis lehet, kétszer, sől töhbször is
ugyanabba °folyába lépni?! ---Stevíe Smilh (1902-1971) Ősz. -"Elbeszélte életét az özve
gy! Courtlynéának-Házosodjunk össze-! mondta. Bennem már nincsen férfiszenvedély,/ de
beszélgelhetünk, míg nem késo, kérlek, te is beszélj.! (76.p.l--- S kihez ne állno közel a
"Névtelen szerző" humora: "Volt egy lovósz, ki oz istállóba! beleszerefett vadul egy lába.!
Neje így szóll: hőbör!ögsz! Hisz csődör!! Ez válóok. jobb, ha tudsz rála"/--Ken Saro-Wiwa
(1941-1995)már napjainkig vezet "ŐK 021 mondják adó! és olaj, és kormány/--!ozt mond
ják becsület! és törzsi szeUem/---Qzt mondjók háború! nyilak és Íjak! '--021 mondják
tankok! és emberhús bűze/---én pedig szeretlek! Mario, MariaI' (115.p]

. 'Tolvajkulccsal .. .' írtam, címként. Nos o "recenzens", a kritikus egy kicsit mindig
hamiskulcsos; - ho szerencsés - pontos másolatot hasznól ám oz igazi kulcs oz·
olvasáé... Kívánom; ismeretünk bővitésére, lelkünk gazdagodására szolgáljon e kötet,
melynek én "fűzfapoéta" ismertetője voltom, s melyhez ideidézem még akötetből Matthew
Prior [1664-1721) epigrammját: "Uram, belátom, jó szabály:/minden poéta nagy szamár!
Ide éppen ön lehet opélda'/ hogy nem minden szamár poéta".(25.p.)

M. KONDOR VIKTÓRIA

Gergely Ágnes: "POMPóNÉ KÖNYVE" Nonszensz versek,
MÁGUS Kiadó Bp. 1998. 123.p.

Részlet a könyvből: OGDEN NASH (1902-1971)
KÖSD EL A CSILLAGOT, FfI}

Nem hinném, hogy van olyan ember, akit jobban
vonz a sikernél a csőd,

ahogyan azt sem hiszem, hogy a kerti kóró nem
hozna szivesen aranyesőt,

vagy hogy az égi körökben az átlagos angyal nem
lenne inkább arkangyal vagy legalább
kerub, vagy szeráf,

s a törvényvilág kis kézbesítöje nem álmodná azt,
hogy ő lesz a nagy-nagy végrehajtó, a seriff.

Hát igen, mindenkinek legfőbb álma a bombasiker,
de nem mindenki tudja, mi az, amit ezért
tenni vagy mondani kell.

Van, aki azt hiszi, Strassz helyen végül is övé a
briliáns,

ha kihajszolja a saját pejslijét addig, mig nem lesz
végül is dilinós.

Van, aki úgy véli, rátelepedhet majd Palm
Beachre s az egész Ritzre,

ha hivatal helyett a hívságos világban ügyel az
óra s az ikszre.

Van, aki egész nap dolgozik_ s utána, mint esti hallgató
kovácsol szellemi tőkét,

míg van, aki azt tarja, az jelent tőkét, ha esténként
szorgosan tanulja, mennyiben mások a
barna nők és a szőkék.

Van, aki mindent egy lapra tesz föl ..
s van, aki azt mondja, tiéd az iró; enyém a tejföl,
A világ teli sikerhajszolókkal, ez a tényállás

röviden,
a fele azt biszi, övé a siker, ha azt mondja: "Nem",

s a fele, aki nemet mondja: "Igen"
s ha mind, aki nemet mond, egyszercsak azt

mondja, igen, vagy forditva, az ember
sorsa, hogy kilencvenkilenc százalék akkor
se élhetne jobban, mint azelőttig,

s ez igy van jól, hiszen ha mindenki megtudná,
mi az, hogy siker, le senki se nézhetné
többé a másikat, s mindenki kezdhetné
előröl, hogy kell a másiknál még nagyobb
sikert aratni, hogy valaki legyen, kit lenézni
lehet, és igy tovább. örök időkig.

mert ha egyszer az emberek csillagokhoz kötik a szekeret 
ilyenek.
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HEVESI NAGY ANIKÓ: SZIMULTÁN

(Folytat juk)
BULA TERÉZ

pasztell, amellyel nagyon finoman bánile IWlönösen megragadó "Kísérlet" cimű akljónak
finom, de ugyanakkor plasztikus megformálása, és aranyfüsttel és olajial készült "Corpusz"-a.

Aváras művészeti életének "nagy öregje" Honti Antal, aki Műhely Galériójában rendezett
irodalmi és elöadóeslekkel egy időben, a közművelődésben is fontos szerepet játszott. Most
"Napsütésben" című tempera képével visszanyúlt kedves iémáiához. Egy tanya napsülötte
tornácát, vakitó fehér falait ábrázolva ismét o régi "hontis" korakterét hozta.

Akiállításon szerepelt Dávid unokója is egy "önarckép"-pel. Van kilőllanulnia. Acsaládban
mindenki rajzol, fest, irigylésre méltó háttér ez egy fiatal müvészpolántának.

Novók úr nem említette külön Szabó Éva nevét, de akril lal készült "Patrícia' című alakia
nekem nagyon telszell. Érdekes próbálkozás kis ploketlje is. Já volna több alkotását megis
merni.

Juhász Sándor grafitszürke terrakotta szobrait csodálattal szemléltem. Valóban, megállná a
helyét nagy, országos gyűjteményekben is, az igazi nagyok között_ "Judit"-ja kezében
Holofernes fejével, büszke testtartással, diadalmasan hegyeskedő emlöivel nem elsősorban a
Jeruzsálemet megmentő honleány, inkább a férfiakon győzedelmet vett női nem szimbóluma
lehetne. Ahősiesség ábrázolása helyett némi iróniót sejtet a Mester szándékai mögöl1. "Don
Quijote" c. szobrónak
feie és testlartása
Henry Moor
archaikus, mitikus
szobraira emlékeztet.
Hűen visszaadja a
"búsképü lovag" szél
malmok elleni
elszántságát.
Recinonte megfor-
málása, hullámos
farka, patái pedig
dekoratív keretbe
foglalja o kompozi
ciót.

Tépelődésre hajlamos művészi alkata azonban nem hagyta
nyugodni, kételyeire a természetábrázolástól nem kapott
választ. Amindig megúiulásra képes lénye és o no gy elődök

Klimt, Modigliani tanulmányozrsa késztette oz itt láthatá
művek megfestésére, ahol a nő motivummá szédül, törékeny
olakja nem mutatkozik meg anyagi valáságába, lehunyt
szemhéja átszellemíti. Dekorotív vonoliáték a teste, nyúlánk
figurája puritán szinfoltokká egyszerűsödik, s a nő önmaga
szimbólumává nemesül. Lona nőiességét ismétlődő víziákban
lállatia, megálmodatt olakjai a vásznon tovább álmodnak.
Tárgyai, az asz1alok, székek, csészék csendes kísérői o néhol
keretüket szélfeszítő kompozíciáknak, melyek kalligrafikus
megjelenése az álom-valáság lebegés érzetét erősiti. A
képeiben feltűnő állatok, ma<.skák, amadár, opillangák mind
mind feminin szimbólumok a művek finom nőiességél erősítik

meg.
Az, hogy ezek a munkák már nagyrészt vászonra készül

tek, műfajuk is megváltozott, nem táblaképek többé, modern
vásznak, amelyek társadalmi események színhelyeit hivatot
tak dísziteni.

Dömötör János művészettörténész a múlt év nyarán
ezekkel a szavakkal nyitotta meg Lona kiállítását a Gellért
szálló leaszalonjában: "Bíró Ilona o magyar képzőmüvészet

két nagy vonulata, a modern is a hagyományos értékeket
felvállaló közül, eddigi életmüve alapián az utábbihoz sorol
hatá" Etárlot alapjón azonban már a század 20-os, 30-as
éveiben Párizsból hozotért modern festők höz rokonítanám,
akiknek a szin és a felület részlelnélküli megjelenítése volt a

cél, dekorativitás jellemezte képeiket, s művészi fejlődésük

egyik kezdeti állomáso, ahogy Lonának is, a hozai tájak ter
mészelóbrázolósa volt.

Örömmel nyitom meg a kióllítást, és kivánom a
művésznönek, hogy maradjon meg a festészetbe, és a
fejlődésbe vetett hite, alkosson és okozzon nekünk még sok
ehhez hasonlá meglepetést."

Mit tehetne ehhez hazzá a tudósító? Mi is ezt kivánjuk l

CSÁSZÁR FERENC

Őszi tárlat o Katona József Művelődési Központban I.

Megálmodott alakjai a vásznon tovább álmodnak

Méltán nevezik, s egyre gyakrabban a
művészetek városának Gyomaendrődöl.

Nyaranta nemzetközi müvésztábornak ad
otthont a Bethlen Gábor Szakképző és
Szakközépiskola, de számos helyen élő

hivatásos, s még több amatőr művésszel is
büszkélkedhetünk. Al ő számukra áhojtott

'~
~ bemutatkozási lehetőséget nyúi.!ani a
CL Művelödési Központban rendezett Oszi tár
s!§ lat, amelyet a hagyomány teremtés

I szándékával hoztak létre.
~ A kiállítás okt.12-től 22-ig volt látható.

w... Huszonhárom művész adta be munkáját. A
zsűri, amely a munkákat válogatta, két
tagból; Szőke Sándor szobrászművészből és
Pataj Pél festőből állt. Arendezés Hevesi
Nagy Aniká és Cs. Nagy Lajos munkája. A
tárlatot Novák András festőművész, főisko

lai tanár nyitotta meg. A legkülönfélébb
műfajokbon, stnusban és szinvonalban dol-

HEVESl NAGY ANIKÓ: ABLAK gozá alkotók igazságos és aművészeknek a
jövőre nézve eligazító véleményt mondani,

s ezzel a nézöt orientálni nem könnyű feladat. Gondalatait előttünk öntötte formába. Tanúi
lehettünk annak, hagyan lálja a műveket egy gyakorló művész. Látszol1, nem igazán a szavok
embere. Sokkal inkább korrigált volna, egy jól elhelyezett ecsetvonás minden szónól többet
érhet. Aművész-tanár segítő szándéko érződött bírálá megjegyzésein is.

Akiállíták teljes lisláját, a kiállított aikolásDkat nincs mád felsorolni, ezért <.sak azokal
említem, akiket Novák András kiemeit, vagy akiknek alkotása engem megragadott, vagy
akiket már régebben ismerek. Akod a kiállítok közt sok pedogógus, rajztanár, porcelánfestő,

divattervező, szobafestő, könyvelő, épületszobrász; hivatásos és amatőr egyaránt. Atanult és
oz autodidakta alkotó közt nem kell feltétlenül szinvonalbeli különbségnek lennie, ha az
amotör igazán tehetséges. Sokat segíthetnek és segítenek a művésztóbarok, olkatákörök,
szabadiskolák. Akiállitok közt sokon vannak, akik előbbre járnak már ezen az úton, mások
hátrébb, de minden alkotáson érződik oszerelet, amellyel elkészílették.

Amezőnyböl messze kiemelkednek HEVESI NAGY ANIKÓ festményei Kedvelt anyaga most a

A nyár óla eltelt idő Lona számára egy új irányzat
felvonulását jelentette. Kisérlet·é ez? - még nem tudjuk.

. Mindenesetre a. "kávéházi pillanatok" képeivel az új
törekvések jegyében mutatkozott be Diászegi Bíró Ilona
október 3-án, a budapesti Korono Szállóban, a Hotel Mercure
:(orona Galériában. A kiállítást mast is művészek

közreműködése tel1e még szebbé, még emlékezetesebbé:
Barna István magán énekes, Boór András költő-írá, Hegeciűs

Valér zongora művész közreműködésével. A tárlatot Ge<.se
Mária művészeti menedzser rendezte. Most pedig "átadom a
szót" Muladí Brigitta művészettörténésznek, aki Lona műveít

így méltatta:
"Amikor a Gellért szálló Teaszalonjában először találkoztam

képeivel, a kiállítol1 munkák közül az akvarellek élettelisége
fogol1 meg, s úgy tűnik, hogy oz itt bemutatolt anyag merész
szineités formáit ozok a könnyed ujjgyakorlatok, a biztos
szinkezeléssel előadott vízfestmények vetítették előre.

Szenvedélyes és töretlen útkeresése vezette ide Lonát, a sze
cessziás vonalvezetésű dekoratív- szimbolikus festészet felé,
amelyben finom valáságlátáso és ösztönös színérzéke most
kifejezést nyert.

Az erőt, a biztonságérzetet, ahogy sok művész, Lona is, o
természettől a természet utáni stúdiumoktól reméli és kopja
meg. Gyomaendrőd és környéke, o nyári alkotátáborok tájai,
ahol festészeti tanulmányaihoz számos téma kínálta magát,
kezdetben sok művéBen feltűnt. Visszatérő motívuma a nő,

eddig lírai, szentimentális megfogolmozásbon, naturaliz
mushoz közeli előodásbon jelent meg előttünk.
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Levél (] szerkesztöséghez
(Rész/el alevélbófJ

AVÁROSUNK ( !olyóira1 szeptemberi számában olvastam a megrendítö hírt:
"elhunyt Ricsei Balázs tanár úr... ogyinfarktus 'vetett véget áldásos, fáradhatatlan
életének"

Tollat ragadtam, s le kelleH írnom gondolataimat:
Igen, o hír megrendített, meil én azon szerencsés diákok egyike voltom, aki o

tonítványa leheltem. 4 évig volt asztályfönökiim. Azt hiszem, kivállságosnak mond
halom magam, hogy Övolt az osztólyföniikiim és orosz tanórom. Ma is magam elé
tudom ídézni o tanítási óráil, pedig annak már több mint 25 éve. Az Ő áráin sohasem
unalkoztunk, vagy rendetlenkedtünk. Meg tudlo szerettefni velünk az orosz nyelvet,
pedig már akkor sem volt sikk ötiisre megtanulni az orosz leckét.

Emlékszem orro is, hogy számtalanszor tortoll osztólyfőnöki óra nelyett olyan tar
talmas órákat, amil talán az életre nevelés óráinak nevezhetnénk. Arra is volt példa, na
úgy lallo, hogy fáradt a társaság, félbehagyta a tanítósát, és mesél t egy nagyon
érdekes, de !anúságas történetet, vagy valami tréfával rázta föl oz osztályt. Nem vall
rest osztályfőnöki órán kivinni bennünket a szabadba, akár léli nídeg voll, akór tavaszi
napsütés. Hétvégeken klubdélulánokaj szerveztünk, melyekről sohasem maradt távol.
Ezeken szellemi-ügyességi vetélkedöket szerveztünk. Emlékeim közöH él egy őszi osz·
tálykiróndulós, amikor Nagylapos határában a közelgő vihar elöl egy facsoport alá
menekültünk Hamarosan eleredl az eső, majdnem mindenki nyakig sáros lell, de olyan
jó nangulaIban lérlünk haza, hogya rossz idő okozJa kellemetlenségböl mi semmit nem
éreztünk. Ha jól emlékszem, ez a kirándulás még dalak írására is ihletle az osztályt
Később azlán, ezl köveliék újabb dalo k, s a 8. asztóly végére már egy csokorra való
rtótánk volt, amil magyar népdalok dallam áro, s csak a mi osztályunkra jellemző

növeggel énekeltünk.
Szünidőben nyári munkát szervezell nekünk, hogya szintén ő óliala is szervezett

eszperanlá táborba könnyebben eljuthassunk.
Soralhalnám még az emlékekel, de nem is olyan könnyü felidézni, hiszen 25 év

alatt annyi minden lörlénik az ember élelében.
Elgondolkodom.
Aki ilyen tevékeny, hivatásó!, oz élelet ennyire szereté ember, minI amilyen Öis

volt, miérl nem adatik meg neki a hosszú, békés időskor?

Feleletet nem várak senkitől, hiszen úgysem kaphatnék, csak így nem igazságos.

Békéscsaba, 1998. szeptember 26

"ÉPFE" - vállalkozó
közüleU-, vállalkozói-, magánrendelóKllek

teUes körű építőipari, szakipari és festő munkákat,

azok tervezését, szervezését,

lebonyolítását anyagbeszerzéssel vállaUa
ELLEN6RlZHET6 REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK.
BARKAFA l'észlegünk igényes rendelőinekegyedi, művészi

kiviceW faszobrász, fafaragó munkákac készít.
Mint2terem, il"Oda: Gyomaend,'ód, Blaha L. u. 12/l.

Vezető: Barta László
Tel: 06-60-481·041 (06-66-285-659) Fax: O().6().386-896.

KÉRJEN ÁRAJÁNlA.TOT ÉS KATALÓGUST!

GYERMEKCIPŐKÉszíTÉS

~
Csikós János.

.5502 Gyomaendrőd, Kör út 3.
(Öregs2őlő, Kondorosi út)
Telefon: 06 60 485-788

Béby-1eányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa

18-41-es méretig

Megfázás, meghűlés,

de nem influenza

A meleg nyári napokhoz képest jelentősen lehűlt a levegő és egyre és
egyre inkább hűvösre fordul él levegő az ősz bcköszöntévc\.
Szervezetünk is kevéssé lesz ellenálló a betegségekkel szembei-L 'így
több lesz a megfázon, meghűlr beteg.

A megfazást, vagy meghűlést virus okozza, heveny felső légúti meg
betegedésként jelentkezik Megfázás esetéll a beteg narhás. köhög, fáj a
torka. höemelkedése, esetleg laza van, tehát főként hurutos tünetekkel
jár ez a megbetegedés. Egyébkértt a meghülés néhány napig tartó,
önmagától is meggyógyuló betegség. Mivel virus okozza antibiotikum
adására nincs szükség, (az antibiotikumok ugyanis csak baktériumokra
hatnak) a vírusok pedig magukról is elpusztulnak.

Legfontosabb teendőnk a lázcsillapitás. A testhőmérsékletet

lazmérövei kell mérni, nem elég a homlokra ten kézzel. Ha laza!
tapasztaTönk, lazesillapítót kell adni a betegnek még mielőtt orvoshoz
fordulnánk. Fontos ez a gyermekek esetében, mert 6 éves kor alatt láz
esetén fokozott görcskészséggel keH számolni. A magas láz csillapilasa
kombináltan történjen; gyógyszeresen és fizikai módszerrel, ami a
langyos vizes "priznícet" jelenti. Előbb gyógyszert adunk a betegnek,
majd vizes ruhába csavarjuk, ezzel a sorrenddel elkerülhetjük a
kellemetlen didergés!.

Ma Magyarországon három csoportba sorolha~uk a lazcsillapitásra
használatos gyógyszereket. Szalicilsav és származékai, priazolon szár
mazékok és a paracetamol készitmények. Szalicil<itokal (minI pl.:
Aspirin,lstpyrin, Kalmopyrin) főként felnőtteknek használunk. gyer
mekkorban nem ezek a készílmények az elsőként választandó szerek. A
priazolon származékok (mint pl.: az Amino(lhenazon tabletta, kúp,
Germicid tablena, kúp, vagy az Algopyrin) a 38 C. fok fölötti lázal is
képesek esi Ilapitani, naponta négyszer lehet alkalmazni. 7 éves kor
fűlött altalában a felnőtt adagot adjuk. Az elmúlt évcizeciben lázcsil
lapításra az első választandó szerré a paracentamol készitmények léptek
elő. Kevesebb mellékhatásuk van, mint a priazolon származékoknak,
de nagyobb adagokban óvatosan kell bánni velük, májkárosí!ó hatásuk
lehet. Paraeentamo\ hatóanyagokat tartalmaznak a Panadol készit
mények, tabletták és szirup, Paracentamol-K szirup, Rubophen tablet
ta, kúp és szirup, Mexalen tabletta és kúp. stb. Látható. milyen sok féle
készítmény kapható ugyanazon hatóanyag tartalommal. Kérjen a beteg
V<lgy hozzátartozója segítséget az eligazitáshoz szakembenői a gyógy
szertárban.

A meghülés, vagy megfázás másik jellegzetessége a nátha FOl)tos
orrcseppekkel csökkenteni a orrnyálkahártya duzzanatot, mert ha il
melléküregek szellőzése nem biztosított, arcüreggyuJladás, vagy
középfülgyulladás is kialakulhat. A náthás betegnek sok folyadékot kell
fogyaSZlania, mert a folyadékfogyasztás hozzájárul a gyógyuláshoz...
Ilyenkor ugyanis nagy a folyadékvesztés. amit pótolni kell.
Megemelkedik a napi C vítamin szükséglet, melyet akár C vitamin
filmtabletta, rágótabletta, vagy pezsgőtabletta fogyasztásával pótol
hatunk.

A beteg, - legyen az felnőtt, vagy gyermek - általilban étvágytalan.
Az evést ne erőltessük, mert nem allól a néhány falaetól fog m'eggyó-
gyulni, sokkal fontosabb a folyadék és vitamin pótlása. '

Tóthné Diószegi Anna
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AKERTBARÁT KÖR ÜZENI...
Borbetegségek és borhibák

I. BORBETEGSÉGEK

Bizonyára már sokan lefejtették az új borukat. Amennyiben még

nem, úgy azt haladéktalanul tegyék meg. Talán most is vannak még
olyan szőlőtermesztő gazdák, akik halogatják a fejtést, mert a régi
hagyomány alapján azt hiszik, hogya hosszabb ideig való seprőn

tartás hasznos a bor számára. Negyven évvel ez előtt egy idős bácsi
nekem az.t mondta, hogy hagyn i kell az "ágyán" (seprőn) a bort, had
,:rjen.

A seprő, a hordó alján összefüggő ü ledék, azonban nagyon köny
n/en bomló anyag, mely sok fehérjét, elhalt élesztősejtet, egyéb
salakanyagot tartalmaz, Igy kellemetlen Izt és szagot adhat, s
megzavarja a bor harmonikus fejlődését. A rothadt szőlőből nyert
italokat (ez vonatkozik a gyümölcsborokra is) mindig korábban fejt
sük, mert könnyebben romlanak.

Mint mindenre, úgy a szőlészetre és borászatra is éNényes az,
hogy elméleti ismeret és gyakorlati tapasztalat egymást nem
nélkülözheti.
Barnatárés

HibáSiln erjedt, rothadt szőlőből készült, levegővel érintkező bor
ban a penészgombák által termelt anyag okozza a betegséget.
Zavaros lesz, kezdetben sárgásbarna, majd kávébarna szinűvé
válik. íze, szaga kellemetlen. Kénezéssei (borkén) rendszeres

fejtéssel előzhető meg.
A hor virágosodása

Alacsony malligand fokú boroknál fordul elő. A tároló edény fel
nem töltése miatt a bor érintkezik a levegővel, és ezáltal felületén
virághártYil képződik, melynek eredménye a zavarosság és IZ vál
tozás. Védekezés: A rendszeres feltöltés, kénezés. A virághártya
eltávolitása úgy történik, hogy feltöltéskor a hártyát a gumicsővel

átszLlrjuk és a levezetett bor felnyomja a hártyát, melyet könnyen
eltávolithatunk, vagy lefejtjük a bOlt és a tárolóedény alján marad
a virághártya.

Ecetesedés
Ecetbaktériumok okozzák akkor, ha a bor levegővel érintkezik,

'~éretes fábbeli készítést
mérsékeft (efárraf vá'

fafunk.1/
35-töf 42-es méretiq..

SECI/W MODELL BT.
Fö út 57. (Cloft Napkefeti vendéq.fö hefyén)

valamint magas a kamra hőmérséklete. Védekezés: Darabban ne
hagyjuk a bort, borként használjunk és nagyon fontos a tisztaság.

Tejsavas erjedés
Tejsavbaktériumok okozzák. CSIPŐS, szúrós, káposztalére
emlékeztető szaga van. íze savanykás, émelyltő. Magas
hőmérsékleten történő (28 C fok) erjesztéskor (must) kezdenek
elszaporodni az emlitett baktériumok, ugyanakkor az élesztőgom

bák, erjesztő baktériumok pusztulnak, legyengülnek. Tökéletlen
musterjedéskor is felléphet a tejsavas erjedés. Megelőzés: a must
erjedésekor a hőmérséklet 28 C. fok fölé ne emelkedjen. Ha
mégis, úgy azonnal átfejtéssel hűtsük le és borként adjunk hozzá.
(100literhez 10-20 grammot.l

II. BORHIBÁK

Zápto jásszag
Az újborban fordul elő. Fejtéssel, szellőztetéssel, kénezéssel
megszüntethető.

Penészlz, dohosság
Rosszul kezelt, nem kénezett hordó esetében fordul elő. Sokáig
üresen álló hordót használat előtt forrázzuk ki.

Fémizű bor
Fémedényben tároltuk a mustot és a bort.

Seprőlz

A seprő bomlása, rothadása okozza meleg helységben. (zavaros,
.dögszagú a bor.)

Egérlz
Csemege boroknál fordul elő, melyet sokáig tartottak a seprőn.

Kellemetlen a bor szaga, íze. Időben történt fejtéssel megelőzhető.
Nvúlósodás

Új, fiatal boroknál fordul elő. Sűrű olajszerlíen folyik. Kénezéssel,
átfejtéssel megszüntethető. Kései első-fejtés után jelentkezik.
Ennek is a nem időben történő fejtés az oka.
Láthatjuk tehát, hogy mennyire fontos az előírások betartása, mert
ellenkező esetben a borban kellemetlen elváltozások léphetnek
fel.

AZ ŐSZI LOMBÉGETÉS ELŐNYEI

Gyümölcstermő növényeink kórokozóinak jelentős része, és

,lagyon sok rovar a lehullott, fertőzött leveleken telel át. Áttelelésüket
megakadályozhatjuk, ha a lehullott leveleket összegereblyézzük és
elégetjük. Az elégetéshez hasonlóan eredményes, ha a lehullott fer

tőzött leveleket a talajba forgatjuk, vagyelássuk. Semmi esetre se
használjuk a gyümölcsfáink, gyümölcstermő bokraink lehullott, fer
tőzött leveleit dlsznövényeink, örökzöldjeink takarására. Akorokozók
itt is átvészel ik a telet, kiszabadulnak a szaporltó képletei, (rovarok
petéi, növények spórái) majd fertőzi k a gazdanövényeinket.

ŐSZI TALAJMUNKA
A kert őszi ásásának több célja van:
fellazítja a talajt,
alkalmassá teszi a téli csapadék befogadására és tárolására,
minél több vizet köt meg a gyökérzóna, annál később kell kezdeni

az öntözést tavasszal,

levegő kerül a talajba.

Az ásással fellazitott talajt a téli fagy mái lasztja, felaprósítja.
Kedvező feltételekhez jutván a talajbaktériumok a szerves trágyát
lebontják ásványi sókká. Fontos, hogy mélyen ássunk l Akiemelt talaj
szelet alsó és felső rétege cserélődjék, az ásott területet ne
cgyengessük, mert a levegő és a víz befogadóképességét rontanán k.

HUNYA ALAJOS
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!Y1JNISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PI-IFII495/BÉJI 995. * Készi.Ut: Pelyva házinyomda., Gyomaendrőd, Fő út 81/1

Interneten: http://www.szikszi.hu/iskJgeIlertl ;, E-maii: ivanyi@mail.szikszi.huvagyivanyi@theol.u-szeged.hu



VfÍROSO rt 1<
GYOMAENDRŐD

fi kczrczsztcZny nczmzczti gondolat hírnökcz

V. cZvfolyam 12. • Társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat· 1998. dczcczmbczr

KAftÁeSONYI ÉNEK 98

Ami álmaink rejtekét járja
akasszuk a karácsonyfára,
és hódoljunk szív-verés-dallal
ezt rebegve: Mennyből az angyal. ..
S tűnik a köd, a bilincs enged:
Megszületik értünk a Gyermek!

Dicsőség az Úrnak az égben.
békesség az ember szivében,
megigazulást minden népnek,
küszöbén újabb ezredévnek.
E.zer áldást magyar hazánknak:
Boldog Karácsonyt Embertársaid

TíMÁR MÁTÉ

Zengjük együtt: Jézusunk, ládd:
itt ez a drága Magyarország.
világ bitangjába volt vetve,
holnapja, jövője se lenne.
ha kegyelmed nem gyámolítan*,
esettjét hinni nem tanítaná:
Hogy az. ki hinni, tenni nem mer,
Önmagát ássa el az az ember!

Kárhozottak, akár a patkány,
lopakodnak a kertek alján,
eloroznák azt, ami éltet,
Körösbe dobni falevélnek,
de jó tudni, célt sose nyernek,
megszületik értünk a Gyermek!

Vén szívem kopott tilínkóján,
rekedtesen, a régi kótán,
köszönöm azt is, hogy még élek,

. sorsomnak mélye remény-fészek,
jut belőle mindenki másnak,
kikben a sors tüskéi fájnal<. ..
Nékik dalolom: Boldog Karácsonyt
hozzon a Gyermel<, kedves barátom!

9

9

9

1

Mikor létünk a télbe dermed,
s tűlevelek zsoltárt zizegnek,
de jó tudni, hogy nemsokára
megszületil< értünk a GyermekI

A nap fénye parázzsá válik,
gondok ködében holnap se látszik,
Heródesek reánk vadásznak 
magyarságunk kihívás másnak -,
esettjeink bízni se mernek,
de jó tudni, hogy nemsokára,
megszületik értünk a Gyermek!

SierkeS4'tOségünk minJen tagja S:iéeretetbel1 teljes,
-ál~,{oú, békés ünnepeket kíván wlivuAen Olvasójct~,t6~-k·;·

éS'§Jyo1lVlne11dJföd wLinden lak(~ján(i~.
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lésre. Aképviselők tiszteletdija
17.000 Ft, ha a képviselő vala

mely bizottságnak tagia lovábbi ~.050 Fl iár, ha bizottsági el
nök, akkor 14.100 Ft, az alpolgármes1erek tisz1eleldija 36.000
Ft.

esh-h-ek lC6fa- va-h

hogy miröl döntött az Önkormányzat
Képviselőtestülete

mintegy 30 éves üzemeltetésre számít. A jelenlegi
hulladéklerakó mintegy 2évig tudná még fogadni aváros sze
melét. Atérségi összefogósra ozért van szükség, mert saját erő

ből nem bírnánk megépíteni olyan hulladéklerakót, ami a
környezetvédelemnek is megfelel, és oz egészségünkre sem

Anovemberi ülésen szokósszerit apolgórmester ismertet- kóros. Agyomai termólkút fejújítósát is tervbe vette atestület, a
fu alakuló ülés október 26.-án volt, a Himnusz hangjai le az elmúlt időszak jelentősebb eseményeit. fu "Alföldi szükséges önerőt mintegy 2,5 millió forint összegben biz1ositja.

utón a képviselők és a polgármester esküt tettek. fu eskü szö- ökotérség fejlesnésére" beadott pólyázoton 10 millió Ft-ot AKatona József Művelődési Hóz vóllalkozósba adósáról is meg
vi:géből, csak egy mondot: nyert aváros. Átadták oMirhóhóti Szociális otthon új megépí- született adöntés. lehet pólyázni oz üzemeltetésre, opólyózot

"Én ...esküszöm, hagy legjobb tudásom szerint, minden tett szárnyát, ami 30 millió Ft-bo került, és már csak 3szabad benyújtósánok holórideje: 1999. január 4. Sajnos megszületett
igyekezetemmel Gyomaendrőd javát szolgálam" [akinek hite ágy von oz új intézeti részben. ABethlen Szakiskola oKárpátal- odöntés a 2.-es számúóvoda vállalkozósába adására is, opó
engedte, hozzótette, lsten engem úgy segéljen). fu eskütételt jai árvízkárosullaknak gyújtött élelmiszert és ruhát a múlt hé- Iyázat benyújtásónak határideje: 1999 ápr. 30. fu új tanévet
követöen a képviselők megkapták omegbízálevelet. Ezt köve- ten eljutották a határon túlra. Elkísérte a szállítmányt oz már vállalkozói üzemeltetés be tervezik megkezdeni. Joggal
tően alpolgármeslereket, bizottsági elnököket és bizottsági 10- alpolgármester úr is, oki ott sajnos kisebb közúti baleselet szen- előz1e meg nagy vita ezt odöntést, mert oz önkormányzatok

vedett. fu önkormányzat 200 ezer forinttal támogatta oz ott kötelezően ellátondó feladatai közé tartozik oz óvodai ellátás.
élő honfilársainkat. Amegyegyűlés elnökét is megvólamották Vannak területek, és ilyen az oktatás is, amiben nem ogazda·

, időközben, oki térségünk parlamenti képviselője: Domokos sági szempontoknak lenne prioritásuk, ez1 előbb utóbb el kelle
László, bekerült még otestület egészségügyi bizottságába De- ne fogadni! A gyermek nevelés nem lehel kísérlet lárgya,
zsö Zoltán. Külső tagként Ungvölgyi János oz oktatási bizott- hangzott el jogosan löbb felszólalásbon is. Atestület 14 igenne I,
sógba, Dr. Kulcsár László o mezőgazdasági bizottságba, és Dr. 5nem szavazattal elfogadIa az indítványt. AVállalkozásfejlesz.
Dávid Imre apénzügyi bizottságba került. AMegyei Térségi Fej- tési Alapitvány Gyomaendrödi Aliradója tevékenységének meg
lesnésiTanácsban okövelkezö 2evben Dr. Dávid Imre képvise- újulásáro javaslot készül, oz irodavezetője 1 év után
li ovárost. Megalakult városunkban onémet kisebbség, elnöke felmondo~. Engedélyez1e a testület a"Sáshalom" jelképes név
Weigert József, és a Ggány kisebbség, ahol az elnök Dógi Já- használatot a kérelmezöknek.
nos. Öt mezőőr sikeres vizsga után megkezdi oműködését. Tá-
jékoz1ana a polgármester a jelenlévöket arrál hogya Blaha
úton is megkezdődik oz idösek házának fejlesz1ése.

~,,,",:;Ifr'--,","IIJ Tervek szerint 2000-re oz endrődi oldalon is megépül
......._ .....-..__--':I.:IIII'..o........lMI...........-=-_ oz SO fős otthon. December S-lől kezdik asz1ani a ka

gokat kellett megválasnani a testületnek. Ez a feladat rácsonyi csomagot a 75 év felelti időseknek. Ismét
maidnem sikerült, egy kivétellel, ugyanis o2alpolgármester je- emelte a víz- és csalornadijat a Békés Megyei Vízmú
löltből csak o gyomai rész alpolgórmestere került megválasz- vek Vállalat. Ajövá évtől oz ivóvíz hatósági dija 155,2
lásra, Dezső Zoltán. személyében. fu endrödi részre javasolt Ft, o csatorno hatsági dija 156,9 Ft a szippantott
Császárné Gyuriaa Evót nem válosz1otta meg atestület, (csak 8 szennyvíz hatósági dija: 235.4 Ft +ÁFA. Nagyon jelen
szavazatot kapott) így ez a feladat a következő ülésre maradi, lös döntés született az egészségünk és a jövő iránti fe
amikor is az újonnan előterjesztett Gellai Imre urat már elfo- lelősségünk szempontjából. A döntés értelmében
.gadta 12 képviselő oz endrődi rész alpolgórmeslerének. Megál- szilárd kommunólis hul/adék-leraká létesítésével kap
lapílásra kerültek a tiszteletdijak is. A polgármester idei csolalban, mini gesztor pályázik aváros. Atervek sze
ilieiménye vóltozatlanull 50.000 Ft marodt, majd oz 1999-es rint 9 település együtt építené meg a térség hulladék
költségvetési rendelet elfogadásokor kerül az illelmény eme- lerakó telepét. fu első ütemre tervezett beruházás

z

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2.
Telefon: 66/386-891

66/386-251

A TURUL CIPÖBOLT
Új helyen: Gyomaendrőd, Fő út 204.
(A Gyógyszertár mellett)

Megújult választékkal, bevezető árakon
kínálja termékeit.

MINDENT EGY HELYEN A PIKTOR BOLTBAN!
Gyomoendrőd, Fő út 204.

(telefon: 66-386-611.)

ftadiz~1 .KR
Minöségi női cipők nagy választékban,

kedvező áron

Telephely: 5502 Gyomaendrőd,Fő út 45.
Telefon: 06/66 386-578

06/30436-781

Corvo Bianco Schuh Bt.

affl/~ /J1mzto
Cipőipari Bt.

5502 Gyomaendrőd,Fő út 14.
~lFax (66) 386-896

. ~(30) 457-148
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás
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* HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK, KÖZLEMÉNYEK * HíREK

VÁLTOZÁSOK ÉS TERVEK AZ ÚJSÁGBAN! KÖZÖSSÉGI HÁZ DECEMBER HAVI
PROGRAMJA

AKÖZÖSSÉGI HÁl DOLGOZÓi BOLDOG KARÁCSONYT ÉS BOLDOG Új ÉVET
KiVÁNNAK AVÁROSUNK OLVASÓ/NAK ÉS AKÖZÖSSÉGI HÁl MINDEN

LÁTOGATÓJÁNAK.

Jonuár 4·töl o Közösségi Ház a megszakatt nyilvotorlással várjo látogatáit
Január nán 18 árától PÓTSZILVESlTER a Magányosak KI~bia szervezésében

Január 29-30-31-én 8-tól 16 óráig GAlAMBKIÁLLiTÁS

GYULÁN ÜDÜLŐjOG ELADÓ!
A gyulai Hőforrás Üdülöszövetkezet üdü]őjében egy

szoba üdülőjog eladó, évi kétszer kéthetes igénybevétel
lel. Érdeklődni Lehet: Budapesti telefonon este 21 óráig:
06-1-205-8821 számon, vagy a Szerkesztőség címén, és
telefonszámán.

Kedves Olvasó! születési dátumát tesszük közzé,
Nem titkolt szándékunk olvasóink

Bizonyára többször tapasztal- minél teljesebb tájékoztatása. E ro
hatta, hogy egyes események a tör- vatunk hónapról-hónapra megjele-
ténésüket követő második nik. .. ..
hónapban jelentek meg, Ilyenkor KONYVJELza címmel a
általában "LAPZÁRTA UTÁN" Gyomaendrődi Könnytár legújabb
címet adtuk az írásnak. Hogy eze-. könyveiről fogunk rövid ismertetőt

ket az eseteket elkerü ljük, és la- adni, hogy kedvet teremtsünk az
punkkal az események nyomában olvasásra, a művelődésre tiatalok
járjW1k, mihamarább hírt adva ró- nak és idősebbeknek egyaránt. E
luk, a lapzárta időpontját a hónap rovatwlk alkalmanként jelenik
végére tettük.· Ennek viszont az majd meg.
lesz a következménye, hogy la- Kérjük, fogadják szívesen ter-
punk nem tud megjelenni a hó ele- veinket.
jén. Kérjük tehát kedves Megváltozik az újság lapolda
türelmüket és megértésüket, az lainak számozása! Januártól
Önök érdekében is, hogy lapunk kezdve év végéig az olda~akat fo
januártól kezdve a hónap közepe lyamatosan számozzuk. Ev végén
táján fog megjelenni. tartalomjegyzéket fogunk készí-

Jövő évi terveinkről is szeret_teni, hogy az egyes témák könnyen
nék tájékoztatást adni. Két új ro- visszakereshetők legyenek azok
vattai jelenünk meg: ,számára, akik az újságol megőrzik,

NAPTÁR címmel a hónap leg- esetleg könyv alakban beköttetik,
fontosabb "emléknapjait",továbbá Köszönöm figyel!!1üket. ..
írók-költők, festők, zeneművészek FELEL OS SZERKESZTO

l2-én 17 órótól
12-én 18 órótól
l7-én 8-12 óráig
19·én 17 órától
26-án 20 órától
29-én 18 árától

Az MKDSZ karácsanyi ünnepsége, vacsorávol
LUCA-bál a Magányosak Klubja szervezésében
Használt és új ruha, valamint karácsonyi jólékvósár
Cukarbetegek Klubia karácsonyi összejövetele
ROCK-KARÁCSONY, helyi amatőr zenekarok részvételével
Nyugdqasok Klubja Szilveszteri vacsorája

Januári előzetes

A Magyar Rádióban Rózsahegyi Kálmánról

December 19-én a Kossuth Rádióban 20 óra öt perces kezdettel "Színészmú
zeum" c. sorozatban műsorra kerül Solymosi OltÓ vezető rendező által szerkesz
tett 50 perces megemlékezés Rózsal1egyi Kálmánról.

Mint sokak előtt ismeretes, Solymosi Ottó úr részt vett májusban az
Endrödiek Baráti körének találkozóján és a Rózsahegyi Kálmán Általános iskola
által a "Rózsahegyi Napok" keretében tartott rendezvényeken, Akkor született
meg benne a gondolat, hogy rádióműsort készít Rózsahegyi Kálmánról.

Szeret~tteÍ(r;;eghívj~ Öntés ke;<iyes családját
az 1998. deG~ml5.'er 23-án, este öt <Yrakor taltandó
KARÁCSONYI - HANGVERSENYüNKRE,
amelyaz..enOJ<rdi katQlikus templQ~banker:ül;meg-
rendeie res_.. I', • '.Ir,y

. ~ ~
." 1/

'..

MEGHÍVÓ HANGVERSENYRE!

Gregorián
Praetorius: ln dulci jubilo ,
Praetorius: Napfelkeltétől estelig~

Kodály: Ave Mario
Reneszánsz kori rézfúvós zene
Vers: Olóh Gizella ~

Részletek aMessiás-ból- ének, orgona. :, i~ ';-:,:

Bach: orgonamű ,1' ,-

Schubert: Ave Mario: heged,ü -'orgona
Bach: Már nyugosznak a völgyek
Farkas Ferenc: Áldott éj .
Demény Dezső: Aronyszárnyú angyql
Kodály: 150. Genfi zsollor.
Gebhardi: Glória

Szeretettel vár mindenkit a ZENEBARÁTüK
KAMARA KÓRUSA

Részvételi díj: 200,- Ft, Diákoknak és nyugdíja
soknak 100.-ft.

HELYREIGAZÍTÁS
Előző havi számunkban, a 15. ol

dalon volt olvasbató "Levél a szerkesz
tőséghez" cimmel Békéscsabáról
kapott levéL melyben Ricsei tanár úrról
írt SZULIMÁNNÉ SZUROVECZ
ELEONÓRA

Ez úton kérünk elnézést a levd író
jálól, és tájékoztatjuk olvasóinkat is.
Sajnos szerkesztés közben a levél író
ján3k neve lemaradt az újság lapjáról.

TOTÁL VEGYESÁRUK

ÜZLETHÁZA

LECÚJABB AJÁNLATA:

(Endrődi u. l. Háztartási Bolt)
Tel: 386-637, vagy 06-20-9254-663

Étolaj 1 literes 236 Ft/l, kimérve 210
Ft/l. Állandóan kapható, és itt a

legolcsóbb!

Burgonya, hagyma, alma

Kapható még: Káposzta. répa. zöld

ség, déli gyümölcsök: narancs banán,

stb.
Egyéb áruk: Hipó kimérve 20 FU!,

zoknik 70,-Forintért, nagy törölköző k
350 Forintért, továbbá ponyvák,
gurnicsizmák r. oszt. 2, 100 Ft.
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Vaszkó László

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó'
Sarkcsillag J négy égtáj felőli

Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s J tJvaszi zöld,

új kenycr ize, lepergő könny sója,
öröm-kJcJgás. lelki l<ábJ-kő ...
lsten áldjon' Te légy végső álmunk,
s iVJc!ékainkbJ szebb Jövő!

Tímár Máté

1920. 
t1943.

December 9.
Lemberg

anlikor alulról golyószóró tüzet kaptam. Két lövedék
átszakította az ejtőernyőmet,de azután sikerült simán föl
det érnem. Apartizánt elfogtam, és elindultam, hogy fel
kutassam az előttem kiugrott rádiósomat. A gép pilótája
mindenképpen földre akarta vinni a gépet, és nem ugrott
ki. Rádiósom Tóth György tizedes felkutatása közben ma
gyar gépkocsival találkoztam. A kocsi parancsnoka, Em
ber Sándor törzsőrmesterugyanis észrevette szorongatott
helyzetünket, és azonnal segítségünkre sietett. Tóth Györ
gyöt már közösen mentettük ki a partizángyűrűből."

És most a tragédia!
Mivel Vaszkó László zászlós frontszolgálati ideje lejárt,

1943. dec. 9-én indulf volna haza vonattal, amikor pa
rancsnoka Czékus Ferenc őrnagy, aki szintén hazainduló
ban volt repülővel, meghívta, hogy menjen velük, így
hamarabb ér majd haza. ~zzel kezdődötta tragédia. Előjá
róban el kell mondanom, hogy Czékus őrnagy elkesere
dett harcot folytatott úgy a magyar, mint a német
hadvezetéssel a debrecerli hadosztály visszavonására, mi
vel az osztály alig egy éve alakult és nem volt elég kikép
zett embere.

A tragédia Lemberg fölött következett be. Sűrű köd
lepte a repülőteret, s csak rádió irányítással szállhattak le.
Leszállás közben nekiütköztek két 50 méteres antennato
ronynak. A gép összetört, s a benne ülők mind az öten
szörnyethaltak. Név szerint: Czékus Ferenc őrnagy,

Kalafuth János főhadnagy,Vaszkó László zászlós, Kovács
Péter őrmester,Bauer József őrmester. A bajtársak híradá
sa szerint mind az öten épségben voltak, karcolás nélkül a
mosoly arcukra fagyva. (A feltételezés: áramütés!) A cél
pont Czékus Ferenc voltj a többiek, - ahogy mondani szo
kás - rossz időben, rossz helyen voltak. Vaszkó Lászlót
szülei és testvérei várták haza, hiszen tudták, hogy lejárt a
frontszolgálati ideje. Helyette jött a Vörös Kereszt értesíté
se, hogy szeretett fiuk hősi halált halt 1943. december 9-én.
Katonai díszpompával temették el őket, de ez már senkit
nem vígasztalt. Vaszkó László zászlós a Br?nz, Nagy
ezüst, és a német Vaskereszt tulajdonosa volt. EIt 23 évet.

VASZKÓANDRAS

1943-ban, 55 éve történt a nagy szovjet offenzíva, ami
n2k következtében megsemmisült egy magyar hadsereg,
azóta is a Donkanyar-ként emlegetett tragédiában. Akkor
tízezrek estek el harc közben, sok ezren egyszerűenmeg
fagytak és sok ezren a fogságban pusztultak el. Ez a csapás
felért egy "M0hácsi vész"-szel.

Hősünk, akiről ma megemlékezünk, egyik kategóriába
sem tartozott. Vaszkó László repülős zászlós a Debreceni
Zuhanóbombázó hadtest pilótájaként került a frontra és YU
88-as gépekkel naponta jártak bevetésre, hogy fedezzék
bombázásokkal a visszavonuló magyar és német csapato
kat. Két esetben is kilőtték gépét, mind a két esetben életben
maradt, ahogy erről a Magyar Szárnyak 1944. január 15-iki
száma így emlékezett meg:

" ...- Felrobban a jobb motorunk is... Még lá~uk gyors
iramban süllyedni a gépet, azután elveszítjük őket szem
elől. A részleteket csak két nap múlva tudtuk meg, amikor
szinte váratlanul ismét előkerülta lezuhant gép személyze
te.

A teljesen harcképtelenné vált gépet a robbanás után ej
tőernyővel hagytuk el- számolt be élményeiről Vaszkó had
apród. Arcán még látszottak a kiállott izgalmak nyomai, de
uralkodik idegein és mosolyog. - Még levegőben lebegtem,



ÖNVALLOMÁS BRAZÍLIÁBÓL

Kárpáti László atya és a gyerekek - húsvétkor

VfÍROSOtil(

Kedves Olvasóink!
Múlt havi számunkban fejeztük be három részes kis sorozatu~lkat,

melyben az endrődi származású Ugrin Béla jezsuita atya vallott életé
ről, melyet Isten szolgálatában végzett, és végez még ma is messzi ide
genbe ,a tengeren túl élő magyarok között.

Ezúttal egy fiatal lelkipásztor (aki 1980-ban káplánként Endrődön

kezdte papi páJyafutását) levelét, "önvallomását" tesszük közzé, melyben '
arról az időről ír, amikor Brazíliában a szegény utca gyerekek között töl
tött.

Erről az Internet más helyén is olvashatunk:
http://arth ur, bm k. Il u/-stlaszlo/Cu ru mil

1998. december

l. Pásztori szolgálat Sao Paulo be!városában
"Aki befogad egy gyermekeI. engem fogad be"

- l'vfk 9. 37.

Mintegy miÍslel évvel a szentel~sem ul:án ellen
álUlatatlan belsö késztetést ét'eztem, hogy olyan em
berek felé kötelczzem el az életem, akiknek senkijük
sincs, akiket mindenki megver. Föleg utcagyerekek
re gondoltam. Ezt nevezném hivalásnak a hivatás
ban. Többszöri próbálkozás után úgy döntöttem,

hogy majd lsten megadja a megfelelö alkalmat a lé

pésre, amely be is következett.
Felfedeztem, hogy nem a munka önmagában a

hivatásom. hanem a Jézushoz tal1ozásom, de kzus a
mindenki által megvetenekhez, eltaszitottakhozjött.

Azért jött, hogy meghirdesse lsten szeretetének át

alakító hatalmát, azért jött, hogy ott legyen, ahol az

emberekben az Isten képet kell heIYI'eállítaní, hogy
megadja az embel'eknek a törödést. az emberí méltó
ságot

1995 január 6-án léptem BI'azilia földjére. A

sZLikséges nyelvismeret megszerzése után egy kerü
leti plébániám mentem kl éVi'e. Ennek az volt a cél
ja hogy megismeljem az ineni hil:,ryományos

plébániai munkát. és a lelkipásztori gondokat. más

részt pedíg - a plébániához taJtozó négy nyomorra

nyát látogatva - l11egismelj~111 az itteni csalúdok

problémáit. anlely~k miatt a gyerekek az utcára ke-

rülhetnek és kerülnek. Megdöbbenve láttam, hogy
gyakorlatilag nem létezik család, pontosabban csaJá
di struktúra. Az esetek nagy részében az anya vagy

egyedül, vagy pedig mostohaapa (esetleg sokadik)

kíséretében nev~li gyermekeit. A barakkok légköre

fojtogató: sem b~nt. sem kint nincs megfeklő élettér
(intimilás), a sikeltelen élet (munkanélküliség) miatt

iszonyatos az erőszak, amely az alkohol vagy naJ-ko
tikumok fogyasztásával párosul. A gyerekek számá
ra nincs perspektíva és semmiféle stimuláló erő,

amely öket a tanulásra serkentené. (Az állami isko

lákba folyó oktalás tragik.'US.) Főleg a középső hely
zetben lévő fiúgyerekek nehezen viselik el mindez!,

és az utcára mennek (menekülnek). OlYaJ1 eset is
gyakOIta előfordul, hogy a szülők zavarják el a gye

rekeket otthonról.
1996 elején kezdtem el a fuggetleniten és teljes

idejü pásztori szolgálatot a ::lao Paulo belvárosában

élő utcagyerekekkél. Kezdetben ana törekedtem,

hogy ismertté váljak, és megismerkedjek olyan
progl'amokkaL amelyek velüik foglalkoznak. Felfe
deztem, hogy bár a gyerekek valanlilyen módon kö
tödnek az utcához ("'szeretík"). az mégis unalmas és

kizsákmányoló. Kössüik le tehát az idéjüket. Ha dro
gomak, akkor kináljunk neki aJtematívát. Így szüle
tett az ötlet, hogy bizonyos rendszerességgel vigyük
ki a gyerekeket a telmész~tbe, ahol szipózás helyett a

tennészét illatát és szabadságát szívha~ák magukba
Néhány lelkes önkéntes is csatlakozott mellém,
akikkel megvaJósíthattuk a kirándulásokat. Rájöt

tünk alTa, hogy mindez az utcai mWlka és jelenlét

megszeIvezése nel "ii I nem elég. Még több ember
csatlakozott hozzánk és körvonalazódni kezden a

CI1~iro de Capin projekt,
Ajézusi provokativ kériést- "Mit akarsz, hogy

veled tegyek?" - 11asználva aJTIl igyekszünk segíteni

gyerekeket és fiataj okat. hogy felfed~zzék és megva
lósitsák saját valós igényeiket. Mivel az utca, mínt
"lakás" és a nyomomegyedi "lakás" közön nincs
szignifikáns különbség, a gyerekek nem tudnak mit
összehasonlítani. ElJlal:ároztuk, hogy perspektivákat

próbálLmk nekik felkinálni. MLmkánk aJapvető filo
zófiája lett, hogy a gyerekekben segítsüik megszület
ni azt a belsö vá"rya!, amely majd elviszi öket az

utcáról.

I997-ben ismertük meg a Lekotek módszert Uá
ték pszihoterápia) és négy nevelőnk elnyerte a moni

tor képesítést, projektünk (programunk) pedig a

jogot a módszer utcai és házbeli alkalmazására. A
Lekotek Központ segítségéveI a l:árnogató házban
létrejön a "játékkönyvl:ár" mintegy 300 játékkal. A

nagy kilúvást az jelentette, hogy miként vihető ki a
"játékszoba" az utcára és miként alkalmazható a te

rápia olyan gyerekek esetében, akik nem áJlandó kö

zönség.

Elindultunk. és bevált.
Ilyenkor gyerekké vájnak, elfelejtik a drogot és

nyomorukat. Játszás közben felfedezik magukat: ké

pességeiket. lehetöségeiket és korlá0aika!, saját ma
gukat fejlesztik. Megtanulják hogy mit jelent az "én
jövök" és a "tejössz" és azt is, hajóljátszanak akkor

újra "én jövök". Ezáltal motiváJódik a szocializáció
folyamata. Jelen pillanatban a hét négy napján négy
munkacsopOltunk jáJja a város utcáit. (80 km2) Az

egészségügyi gondozás mellett játszunk vdüik, ini

nyí~Ltk öke!, írás-olvasás, és számtan "órákat"

adunk Rendszeresen szeivezünk ünnepségeket és
bizonyos líturgíl'1ls eseményeket ís. Péntekenként
6-6 gyereket kirándulni viszünk, és a velünk együtt

müködö cserkészcsapatok emellett nagyobb esemé
nyeket is szeiveznek.

1997 májusában megnyitottuk - egy bérlemény
ben - a láJnogató há7-at (Casa Curumi). Itt a gyerek
le fürödhet. kimoshatja ruháit, aminek fejében tiszta
ruhát kap, étkezik, játszik. Mindemellett pszicholó
giai tesztekkel vizsgáljuk őket. hogy kedvezőbb irá

nyílást adhassunk. A nyitás óta 1998. június végéig
kb. 2.500 gyereket fogadtwlk ebben a 92 négyzet

méteres házban.

Nem tudom, hogy munkám sikeres vagy nem.
Ugyanis kevés ÚIl. statisztikai sikert tudunk felmu

tatni. Azt gondolom, bogy nem is ez a lényeg. A lé

nyeg az, hogy az Úr hívásának engedelmeskedve ott

vagyunk köztük, átérezzük és megosz~uk gondjai
kat. emberi méltóságot adunk nekik, szószólóik va

gyunk és a feltétel-nélküli szeretetről tanúságot
teszünk. Nem az a lényeg, hogy mennyít tudunk ten
ni, hanem hogy mennyit tudunik szeretni. Az sem lé

nyeges, hogy adjunk. A lényeg az, hogy az adásban

szeretetet adjunk. Sikernek érezzük, anlikor felra
gyog a szemük, amikor gyerekként viselkednek,

amikor eldobják a drogo!, amikor ril:,ryogó ötleteik
vannak, amikor spoltolnak, és amikor elmennc:k az

utcáJ'óL és életiik kiteljesedik.

KARPATJ L!iSZLÓ
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DECEMBER HÓNAP üNNEPEI

3. Csütörtök:

6. Vasárnap:
7. Hétfő:

10. Kedd:

13. Vasárnap:
14. Hétfő:

20. Vasárnap:
25. PÉNTEK:

26. SZOMBAT:
27. Vasárnap:

28. Hétfő:

31. Csütörtök:

Xavéri Szent Ferenc áldozópap

Advent 2. vasárnapja
Szent Ambrus püspök és egyháztanító

A Boldogságos Szüz Mária szeplőtelen

fogantatása

Advent 3. vasárnapja
Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító

Advent 4. vasárnapja
KARÁCSONY

KARÁCSONY (Szent István, első vértanú)
Szentcsalád ünnepe

Aprószentek

Szent I. Szilveszter pápa

DECEMBERI MISEREND

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és este 5-kor, hétköznap reggel féJ 8-kor. Ad

vent hétköznapjain rorate hajnali mise reggel 6-kor.

Karácsony szentestéjén, december 24-én, csütörtökön éjfélkor éjfélí
mise. Karácsony mind két napján és újévkor délelőtt lO-kor, és este

5-kor. Év végi hálaadás december 31-én, este 5-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4. vasárnapján,

fél 12-kor. (december 13., de 27-én nincs mise! )

Hunya
Vasárnapokon: délelőtt ]Q-kor. Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és
szombaton este 5-kor, valamint elsöpéntekenként is, este 5-kor. A szom
bat esti míse előesti mise, így érvényes vasá.rnapra.
Szenteste 5 órakor, Karácsony mindkét napján és újévkor reggel 8-kor.
Év végi hálaadás 31-én, délután 3 órakor.

Gvoma
Vasárnapokon 10-kor. hétköznapokon 15 órakor. Kedden reggel 8-kor.
Karácsony szentestéjén, december 24-én, csütörtökön éjfélkor éjféli
mise. Karácsony mindkét napján és újévkor délelőtt IO-kor. Év végi há
laadás december 31-én, este 5-kor.

Eljöttek az espereskerület papjai, megtisztelte a hi

veket Dr. Dávid Imre régi-új polgármester ú.r is. El

jöttek a kömyékbeli hivek is. Ki személykocsival, ki vonattaL ki

autóbusszaL

Mise végén megtartottuk a szokásos utcai körmenetet. A gyönyörü
iíszi időben nagyon impozáns látvány volt a hatalmas éneklő tömeg. Rend

ben lezaj lott a körmenet, a helyi rendőrök biztosították a forgalom miatt a
hívek biztonságát. Köszönet érte.

A templomba visszaérve, a himnuszok eléneklése után ezüstmisés ál

dásban részesültünk, és emlékképet is kaptunk.

Az ünnepség végén a vendég hívek a helyiek vendéglátásában része

sültek.

November 7-én szép napra vinadt Endrőd. Megün- Ezüstmise Endrődön
nepeltük templomunk védőszentjét, Szent Imrét.

Köszöntöttük Szujó Antal nagyszénási plébános urat, aki Endrőd szü

löttje. Először 25 évvel ezelőtt állt papként az Úr oltárához. Most hazahiv

tuk, hogy vele. együtt ünnepeljünk, és adjunk hálát Istennek. Endrőd

történelme folyamán sok papot adott az Egyháznak. Érdemes lenne össze

gyűjteni adataikat, éleu-ajzukat.

Mise elején köszöntötték az endrődí hívek, hasonlóan, mint 25 évvel
ezelőtt (fénykép a múlt havi Városunkban). Üdvözölte a helyi plébános,

aki a 25 évvel ezelőtti primicián is jelen volt.

Az ünnepi beszédet Szurovecz Vince kerületi esperes,

békésszentandrási plébános tartotta. Közkívánatra az egész beszédet le

közöljük.

Kedves Testvéreim! Szent Gellért oz, oki jó mederbe terelte oz ifjúbon feszülő

vágyokot és komoly férfios vollásosságot tonult Gellérttől. De
"Hovó lett oporodicsDmi kor, oz árlollonság szépsége? - opjálól és Gellérttőllonull0 meg ozl is, hogy hogyon kell o

Kérdi Sík Sóndor, a popköltő. csendben Istennel beszélni - imádkozni. Imre megtonulta azt,
Megsórgult zörgő levelek novemberi szőnyegén jórvo oz hogy miért kell hinnünk és miért élünk evilágon.

erdők búcsúzó fói között még megpillonthotod lelki szemeiddel, Ez o tisjo életű ifjú kapogtot mo lelkünk ojtojón, s mo
otiszta élet szépségét: Szentimre herceget. Kisosszonynap kör- megkérdezi mindonnyiunktól, hogy Istvón király nyomdakoin
nyéki vodászoton ívelt ót oz ő földi élete lsten végtelen szerete- jársz-e, vogy jártól, amikar gyermekedet neveled vagy neveI
tébe. Vogy obokonyi vogy folán obihori erdök mélyén kopio o ted?!
halálos sebet. Ez oz ifjú királyfi amesszi időből előlép, ott tündö· Akrónika feliegyzi, hogy István király meghatódotton lát
köl olokia az altárképen, de omo embere már közömbös ennek jo, és nézi oz Öímádkozó fiót. Ez o szentistvóni boldogság és
oz ártotlon tiszta léleknek üzenetére. öröm vojon ott von oTe szülöi szívedben? Látod összetenni gyer-

Kollégiumokat neveznek el róla, iskolók, egyhózközségek meked vogy unokód kezét imódsógro?
védőszenfjévé választjók őt, omint az itteni egyhózközsé~ is. István királynak milyen boldog ez alótvány....népem jö
mNT IMRE nem szimbólum, honem példokép mindannyiunk vője biztositvo lesz ennek oz ifjúnok akeze, hite és szíve óltol. A
számóra. Az Öfiatalsóga, tiszta élete abból anogyon távoli idő- lasson leóldozó élet vége nyugodton pihenhet el oz Úrbon... ta
ból, mo is közel jön hozzánk, hogy újro és újro elhozzo üzene- lón így gondolkodott István kiróly. Sjött oz őszi lombhullás, zör
tét: szeresd otiszto életet! gö levelek, ország jövőjét megbeszélő tonácskazás, s az

Mór is megfogolmazódik a kérdés: a fiatalságot, a követ- ilyenkor szokásos ünnepi vadászat, ahol az ifjú trónörökös is be
kező nemzedéket lehet-e még Szent Imre példáján és nyomdo- mutathotjo olkolmosságót oz orszóg nogyjoi előtt. Kimerészke
kón nevelni? Avólasz nogyon egyszerű: Szent Imre sem lett dik obozótból ovodkon, és holálro sebzi oz ifjút. Amogyarság
volna olyan, amilyenné lett, ha nincs mögötte az imádsógos rso- őrzője, istápolájo odoveszett, de odoveszett oz induló keresz
Iádi élet, és oszülei jó példójo, ho nincsenek ozak oz örök érté- ténység jövöígérete is. Az imádságos szent király tudjo, hogy ezt
keket hardazó édesopoi intelmek. Szentimre nem lett volna az, nem obolsors tette, honem ogondviselő lsten hotározott más
okivé lett, ha nem lett volno mellette oz otudós Szent Gellért, ként. Szent Imre az lsten lervében nem egy emberöltő számáro
oki kedvesen és szelíden neveli őt no pon ként ohitre és tudásro. született, honem évszázodok gyümölcsévé, fénylő pédoképpé

lett oz ifjúságnok, ocsolódaknok, oházospáraknok és minden
embernek. Atiszta életnek és oz erkölcsi életnek hirdetője és
példoképe lett. Ráillett oz Öéletére oz Islen lonílóso. "Azérllett
téged erőssé oz Úr keze, mert szereted o tisztoságot."
Udt.15.11.l Smit mondott Jézus? "Boldagok otiszto szívűek,

merl ők meglátjók Istent."
XX. százod vége. Miért olyon gyönge oz ifjúság? Miérl

olyon gyönge ocsoládi élei? Mert nem szeretik a tiszto életet'
igoz, hogy o techniko kényelmessé teszi életünket, segíti nopi
munkánkot, de ugyonokkor szórja felénk oszörnyű barzolmo·
kol... Az ovodkon mo sem nyugszík ... moi is gyilkol ...

Erdővé terebélyesedett hitetlenség fái közül újro és újra
előmerészkedik és pusztítja a még meg nem született mogyor
életet... előlép és pusztítja mogyarságunkat, magyarságtudo
tunkot..., de pusztítja ocsoládi élet egységét és békéjét, ohűsé

get és szenvedélyek vadkanja pusztítjo amogyor egészségét...
Sík Sándor, opopköltő, AMAGYAROKgyónása című versét

újra belekiáltjo omo élő mogyarok fülébe:

Amo régi híres döntő mogyoraknok,
Kinek sírjoin most kónyók morokodnok,
Morék marodéka, fáradt fogyatéka:
Gyóniuk gyónásunkot nemzetnek elébe,
Nemzetek-ostorló Úristen kezébe.
Mi vétkünk, mi vétkünk, mi nagyon nagy vélkünk!
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Mi vétkünk, mi vétkünk, mi nagyon nagy vétkünk!
Kegyelmes Úristen, ne kegyelmezz nékünk!

Adja lsten, hogya magyar szentek és a magyar hösök sírján meggyújtott gyertyái nk fáklyává
egyesüljenek, és olyan fénnyé legyenek, mely utat mutat a történelem novemberében. Sik Sándor
szavaival és vers ével mondjuk, hogy ÉBREDÖ MAGYARRA VAN SZÜKSÉGE EHAZÁNAK.

Testvéreim! Tapasztalatokon nyugvó örök igazság: "Minden korszak ifjmágábon hordjo ígére
tét. Ök a századok fáinak gyümölcsei". Ha lesznek keresztény csalódok, okik mindennapi életüket
keresztényen élik, akkor ifjúságunk, nemzetünk jövőjének ígéretei lesznek.

Azok a könyvek, melyekből Imre tanult - aBibliát kivéve- már nincsenek meg. De az Öélete
nyitott könyv számunkra, melyből megtanulhatjuk azt, hogya magyar jövőben csak úgy lehet élni,
ha belekapaszkodunk amagyar múliba. Szent Imre összeköti a jeleni, amúliot, mert túl az idő múlá
sán, figyelmeztet bennünket, hagy szeresd ezt ahazát. Az eszmék összevisszaságában, az elvek zűr

zavarában, nekünk Szent Imre az erős magyarság eszménye, a rendíthetetlen magyar érzés
megtestesítője. Szentimre hite és vallásossága a példa arra, hogy hogyan lehet e hazát szeretni és
nemzeti egységetiéirehozni.

Gyónjuk legutólszor legutolsó vétket,
Gyónjuk égnek-földnek a legfeketébben.
Mikor oz ördögnek mindent odaadtunk,
Csillagot oz égről, a földet alattunk,
Amikor béklyóz1ak örökös robotra,
Slettünk a vilógnak ebül rugdasottja:
Akkor, orcáiionon, cigányok módjáro,
Álltunk vigyorogva világ piacára,
Szóval megtagadtuk jó régi nemünket,
Csúfságra cseréllük magyar szép nevünket,
Tisztes apáinknak sírjo fölé köptünk,
Istennek, embernek arcába röhögtünk,
lsten, ember előtt fertelemmé lettünk.

NE~E •••
••

ADVEN~UZ

RÉTHY ISTVAN

A kultúra egyik lényeges eleme, hogy a dolgokat meg tudjuk
különböztetni. Aki helyesen különböztet, az helyesen ítél, - szól a
latin közmondás.

Advent van' Mindenféle adventi koszorúkat csinálnak. Mily
sok évig még a családok otthonaiban is gyanús szemmel nézték a
kívülállók, s klerikális szagot szimatoltak mögötte. Nemcsak a t,lt
gyaknak, de az időnek is meg van a sajátos helye, - légköre, - üzene
te. Az advent is üzen. A világ létének kezdetéhez vezet. S a TereiT. lŐ
előtti imádásra szólít. Felismerni tanít, - ezc:rt vesz körül csendjc:
veI. s a koszorú vasárnapról-vasárnapra újabb és újabb gyertyafén)
fellobbanásával az Örök Fény felé vezet, aki a világ Világossága. 
az igazság napja, - ajászolban szelíden pihenő Kisded.

Üzen az advent! Világít szelíd fénnyel, mint hajnali misére sie
tő őseink viharlámpásai. Ez a fény megvilágította a sietők aJ"CiÚ és
átvi lágit minket is. Ady érezte át idős korában, fiatalos hetykeségc:t
szégyellve jóváteendö. - a havas erdei út mentén álló Krisztus ke
reszt előtt megemelte kalapját mélyen, mert ezt egykor elmulasztol
ta, és volt bátorsága bevallani. Más versében így szól: '·meg
megállok, mint alvajáró és eszmélni akarok, s szent káprázatokban
előttem száz titok kavarog". Látja már: "Szüzesség, jóság, bölcs
derékség, ó jaj, be kelletek, - s a szépség, tisztaság, és igazság, me
lyet egykor lekacagotL - bűnbánó lélekkel, roncsolt fájó szívvel sir
fel: - Ó, bár haltam volna meg akkor, ha Iekacagtalak. A Patyolal
üzenetében keresi az elveszen tisztaságot, a patyolat üzenetét. mely
kendőt lenget felé immár s neki csak könnyei peregnek.

Advent üzenete: Újra kezdeni! És folytatom Adyval, aki ··sok
We mesét próbált, - de egyik sem volt elég, s a kiabáló nagy lárma
idegeit tépi. - s Ö ebben a lármában Istent kel·esi. - hiszen az övé
minden." (Egy Isten-kereső álma)

Az advent, ez a kereső eszmélés, a növekvő fényre tigyelö jó
akarat, - a felkészülés az ünnepre. valamely találkozásra, - József
Attila szavaival: - az Istennel szeretnék találkozni, - s újból imád
kozni, Álmom az Isten ...

Tizennégy éves koromban a háború kisodort a Bajor hegyek
közé, hol hétköznaponként egy gazd ánál dolgoztunk a mindennapi
kenyérért. vasárnap egy csodálatos hegyi patak partján múlattuk az
időt, hol a fenyvesek C:S a rohanó víz között havasi rét kinálta pihe
nésre selymét, s a túlsó part meredélyén bőséges málnabokrok csa
logattak termésükkel.

Aztán láttam az Inn folyót Passaunál ezerkilencszáznegyvenöt
ben, oly tisztán sietett a Dunába, hogy alján a kavicsokat meg Iehe
tett számolni.

Számomra a fiatalságot ez a kép jelenti: égbenyúló fenyők és
tisztán rohanó patak. Mécs László verse lüktetett benne a Pisztrán
gok példája, - mik rohannak fel a zuhogó patakok vízén, föl a tiszta
forrás közelébe, meli ha nem a forrás felé törekszik, - s az árral
úszik, akkor hulla!

Láttam az Inn-t ezerkilencszáznyolcvanban is. Szennyes lé
hömpölygött partjai között, undorító piszok minden cseppje. lltjárt
az ember. Valamit elfelejtett és a kristálytiszta folyóból szennyes ár
lett. E szennyes víztömeg bűzlik, fertőz, I·oncsol és pusztít.

De a lélekszennyeződés, a közszellem-szennyeződés nem ily
mocsok talán?

Vajon nem kell-e a tiszta források élő vizét keresni 0 Ady szava
ival - a tisztaság, a szépség, a jóság forrásait?

S az a cinikus kacaj nem hozza-e magával azt, amit a költő kese
rű könnyeivel megsiratott?

Nem látjuk-e a feljajduló fájdalmak özönében azt, - hogy vala
mit élfelejtettünk?

Nem látszik-e, hogy rossz a mértékünk0 Elvétettük a tiszta for
rás irányát0

Adventi csend, végy karjaid ba, mint gyermekkorunkjátékaiban
elfáradt magunkat anyánk, s szólj hozzánk oly gyengéden s szelí
den, mint ő, - mert a kemény hangot hallani is már gyengék va
gyunk, - s mondd, mutasd meg hol a tiszta forrás 0 Hol a mi
otthonunk0

Tüzben-ércült új karok.
Ássuk el a régit!
Tiszla vér és vasmarok
Új világot épít.
Szerte szenny és törmelék
Régi bűnt takar:
Férfi kell a régi résre,
Nemzel-újra-épílésre,
Alkotó magyar!

Félre moston, oki fél,
Aki merni nem mer!
Férfiúnak aki Iéi:
Most nekünk nem ember.
Átok-ölte roncs-hazád
Megvállót akar.
Krisztuson tölt új szíveddel
Légy le most a Húsvét-reggel,
Nagyhitű magyar!

És most szavaim paptestvérem felé fordulnak, aki ebben atemplomban 25 évvel ezelőtt mon
dotta el első szentmiséjét. Ebben az évben ezüstmisés pap Ö. Miért ezüst? Mert értékes érc! Melynek
porszemén rajta van a bányászok verejtéke, könnye. Paptestvérem számára az a 25 év, amit az Ú·
szőlőjében eltöltÖlI, szentmiséjének ezüstje lelt. Ennek a 25 évnek minden percét drágává teszi a
gond, aküzdés, averejték, amegnemértések keresztje, az örömök és abánatok. Mindaz, amit az el
múlt 25 év hozott neki, vagy vett el tőle, az mind a gondviselő lsten terve volt sez mind hálává emel
kedik. Azok a szívek, akik az Öújmiléjén örömét megosztotlók vele, már lávol vannak: Vannak,
akik elfelejtellék az áldást, vannak, akik már az örök hazába költöztek sma velünk együtt imádkoz
I~~k.

Amai nap hálája nemcsak az Övé, hanem a miénk is. lsten szerető keze vezette, megőrizte, ol
talmazta 25 éven át ... sebben benne van az emlékezés - aszülői ház, a piarista gimnázium, asze
gedi papnevelő intézet... - indulás a munkába: Debrecen, Szarvas segédlelkészként, majd Sarkad,
Körösladány, Dévaványa és most Nagyszénás és Gádoros plébánosaként. Állomáshelyei nem valtak
könnyűek, sokszor meg kelleti harcolni a jó harcoL. sokszor meg kellett vívni a küzdelmet a re
ménytelenségekkel, a meg nem érlésekkel.

Hála van a mi lelkünkben is, hogy az Úr lsten még megajándékozhat bennünket papokkal, bár
egyre kevesebbel - ezért ez a hálaadás lelkiismeretvizsgálatra szólít fel: imádkozz papjaidért, és
imádkozz papi hivatásokért, és merj papot ajándékozni Istennek!

Kívánom papteslvéremnek, hogy Jézus - aJá Pásztor - vezesse az ő papi éleiéi amég szebb és
még értékesebb és drágább szentmiséiéhez, az aranymiséjéhezi

Szökj fel, álmos áriás,
Islen szép magyarja!
Hadd legyen napújulás
Annyi béna jajra.
Lélek jőjjön és gerinc,
Férfiúi kar.
Félre most, akik tagadnak!
Szembe nézz a virrada Inak,
Ébredő mogyar!

(Ké/fénykép a JO. oldalon lá/ha/ó.)
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már az első perc vendég gólt hozott. Nagyon kivül Varga,
Czeglédszki volt még eredményes. Említésre méltó még, hogy
Molnár tizenegyes ét aremek vendégkapus, Fényi remekül véd
te. Tabella: 4. Barátság 13 6 6 l 23-14 24.

XI.8. Ma/év - Barótság 1:2. IFI: 0:1.

, nem verték félre a harangot· nehéz lett volna: a németek néhány hónappal
A harangozo korábban leszerelték, s elvitték a két legnagyobb harangot, német katonai

A világ haladása sok mesterséget megszüntetett, amelyek gyerekko- teherautón, felvirágozva. Azóta sem került elő, s úgy kellett a háború után
romban, még mindennaposak voltak Gyomán - s ezzel együtt eltűnt néhány zsírért, szalonnáért, mézért újat öntetni az egyházközségnek. Atemplom be
jellegzetes alakjai is a gyomai népéletnek. ... lövéseit a mezőtúri egykori cserkész őrsvezetőnk, Tömösvári Imre édesapja

Hogya "legmagasabb tisztség" betöltőjével kezdjem.: aki mlnda.nnYlu~k állította helyre, ugyancsak természetbeni járandóságért.)
fölött állt, bár lentről, az iskolaudvarból csak afféle kiS huvelykmatYlnak lat- A harangozó tiszte volt az is, hogy az orgona megszólaltatásához a fúj
szott: a harangozó nagy megbecsülést élvezett ~örünkben, kivált azoknak a tatót működésbe hozza a karzaton. Csuda muris volt, mert egy fehérre má
lT:ezítlábas fiuknak szemében, akik azzal dicsekedhettek, hogy m~gengedte zolt deszka őt magát eltakarta aszemünk elöl, de mikor amérlegszerűen le s
nekik, hogy ők húzzák aharangkötelet, besegítsenek a~arangozask?r .. [Ku- föl szálló gerenda felső állásba jutott,- Zilahi Sándor kopaszodó feje a "Te
lör.ben a harangozó egyházfi is volt egyszemélyben, bar ezt az erdelYI ere- benned bíztunk" és "Mint a szép híves patakra" éneklése közben ki-kiemel
detű kifejezést itt akkor nem haszn~lták,. h~lyette a jóval ~~vésb.é kedett egy percre a spanyol fal mögül, mintha hullámok játszanának egy
demokratikus, sőt bántó, egyházszolga klfejezes.jarta). ~ harango:o tlsztse- dinnyehéjjal. Néha ebbe is besegítettek, mint a harangozásban, a "számra
ge több okból is érdekes volt: azonfölül, hogy minden delben elhuzza a "Ie- kó" fiúk, akik azsoltárok meg adicséretek számjegyeit rakták ki akarzaton a
vesnótát" (s Ilyenkor nem lehetett őt látni, éppúgy, mint mikor az fatáblára; _az elektromos hirdető táblák korában ez is lassan a megszűnő
orgonafújtatón le-föl billegett). Minden egész órakor:. amikor.~ .ha~ang ny~lv.e "mesterségek" közé kezd tartozni a kálvinista templomokban.
megfelelő számút kongatott: körbesétált a torony koriolyosojan es a szelro- •
zsa mind a négy irányába egyet tülkölt, néha szarukürttel, máskor egy nagy A lapkihordó
bádogdudával. Néhány iskolatársam szerint azért dudál, hogy lássuk nem Visszatérve a tülkölő harangozóhoz: volt még két ember a községben,
aludt-e el, svigyázza-e - tiszte szerint· avetést a határban, nincs-e tűz, ve- aki tülköléssel hívta fel a lakosok figyeimét: az egyik az újságos, a lapkihordó
szedelmes fL'Istgomolyag valahol. (vagyis a dudálásnak olyan szerepe lett volt de nem mindenik utcában, snem minden újság kihordója dudált. Afőbb

volna, mint a lányok énekeltetésének meggyszüretkor, hogy "Nem szedik a utakon nem csak akövezetlen mellékutcákban tülkölt a FRISS ÚJSÁG, meg
meggyet, nem szedik a meggyet födeles kosárba, ..." tehát, hogy nótázás 2. FÜGGETLENSÉG saz olcsóbb, népszerű lapok kihordója. Anagyapámék
közben ne ehessenek adrága gyümölcsből.). Mert ~~arangozó könnyen el.: Petőfi utcájában hosszú tülköléssel adott hírt a lap~jhordó, mint arégi posta
aludhatott volna, hiszen volt jól berendezett kiS szobaja fent atorony legfelso kocsisok, hogy megérkeztek a legfrissebb hírek: "Ujsááág! ... Itt van a FRISS
részén: dikó· faágy -nagy fehér bundával meg színes rongyszőnyeggellete- UJSÁÁÁG!", mint a pesti rikkancsok, csakhogy a Petőfi utca dudáló úiságos
rítve, és volt benne még kis dobkályha is a hidegebb napokra. Ezt on~an tu- nem fiatal, hanem alacsony, idős ember volt, s nagy fatarisznyával az olda
dom, hogy barátom mal az egyik református nagy pap, Gyökössy Dánlel- az lán vitte a hírlapokat.
ifjúsági író és költő Gyökössy Endre testvérbátyja - fiával fölmentünk titok- A mi utcánkban, a Kossuth Lajos utcában (valamikor Vasút utca volt a
ban, az egyházfi engedelmével, a hátsó templomajtón, s félelme.s volt, neve) Gara úr hordta ki az újságokat Breuer nénivel (akit a községben csak
ahogy a hatalmas nagy rézkorongos inga ~att?~o~ a to:ony gy~~raban a Blájer-nak mondtak), míg őket is be nem vitték a német megszállás után az
félhomályban, éjjel-nappal: akkora, hogy aka: r~ IS ulhett~nk s..hlnlazhattunk egykori árvaház épületében berendezett gettóba, s el nem hurcolták idegen
volna mind a ketten. Nem szólva a baglyokrol es deneverekrol. be. EI lehet képzelni, milyen érzésekkel hordta akonzervatív újságok mellett

Aharangozó húzta temetéskor is a lélekharangot: a "déli pompát" meg a a szélsőjobboldali lapokat ahóna alatt Gara úr. Ez abból is gondolható, hogy
többit (ez ki volt írva a templommal szem~özti.emeleteslelkészl hivatal f~ke- mindjárt a háború után, mikor szerencsésen hazaérkezett, s folytatta a régi
te táblájára krétával: ki mikor halt meg, hany evesen, mikor lesz a temetese, mesterségét, az utcán tanúja voltam, hogy valaki megállította:
és milyen harangszóval búcsúztatják.) . _Adjon egy FUTÁR-ti (a jobboldali Magyar Futár-ra gondolt bizonyára,

Tűz esetén is a harangozó verte félre a harangot. Egy Ilyen esetre em- mivel azonos formában skülalakban jelent meg az MKP akkori új lapja, sezt
lékszem: a Petőfi utcában gyúlt ki egy szalmat.etös ház, aVásárté.r fel~'i vé- hitte, hogy Futár van Gara úr hóna alatt)
gén, a vásárszélen, s mint a megbolydult mehraj nagyapam meheseben, _Nincs többé Futár! . mondta kesernyés elégtétellel, s odanyújtott egy
rohant a nép az utcán, ~áltozva: hol, merre van ~ tűz,. ki~ek aháza ég. (Le~- példányt az új képeslapból.
közelebb akkor láttam Igy megbolydulva a kozseg nepet, mikor 1944. okto-
ber 5-én délután egy orosz páncélos ék Szegedről fölrobogott a Körösig, s SZILÁGYI FERENC
Endrőd felől belőtt tankágyúval atoronyba, satemplom épületébe. De akkor

szÉP VOLT, FIÚK!
Minden jó, ho cvége jó!
November 14·én lett volna oBorótsóg szezonzóró mérkő

zése Mélykút ellen. Al ifik előmeccse le is zajlott sikeresen. Soka
dik győzelmüket orották ofiatalok. Grolulálunk ocsapatnak és felülmúlták oz elszánton játszó ellenfelei. Nagyobb arányú győ

edzőjüknek. Csak így további zelem sem lett volna meg nem érdemelt. Ajátekvezetés minta-
A"nagyok" összecsapása elmaradt, mert ojátékvezető al- szerű volt. Legjobbjaink: Jonis, Nagy Z. Upták és Brakszatórisz. Al eredmény nem fejezi .ki híven akét ~sa~at k~zti kü~önb-

koimotionnak minősítette apályát. Gyomán is kísérleteztek, de AM kanyarodiunk vissza az időben. AFodor Sándor edző ség et. Ho Bokos kapus nem ved olyan szenzaCIosan, ,elentosebb
ott még rosszabb állapotokat talállak. így november 21-én pó- által átalakított csapat sikerei: lett volna o gálkülönbség. Avégső sikert avendégek erősebb

tollák az elmaradást. Az oldóber közepén végrehailott edzőcse- Oktáber 25. Csongrád -Barátság 2:2.IFI: Csongrád -Barát- akarása hozta meg. Brokszotórisz lőtte okét gált.
re segített ocsapaton. Atabella 8. helyéről indulva amásodikra ság O:]. Tabella: ~. Ba~áts.~g. 14 7 6 1 25.1 ~ 27. ..
tört előre csapotunk. Al eléggé fagyos pályán (bár hengerelték) Az első félidöben ió volt oBarátság, mégis 51 OO%-os hely- Az utoiso merkozes (mellyel beszamolonkat kezdtukl
ojátékosok minden tudására szükség volt, hogy megszelídüljön zetet hagyott ki. Afordulás után 2:0 -ro elhúzott ohazai csapot, Mélykút ellen betetézte acsapot sikeres szereplését.
olabda. Jonis jeleskedett atizedik percben, akopufáról visszo- de feltámadt aBarótság is, Czeglédszki és Jonis remek gól jaival Tabella:
csapódó labdát ojó ütemben érkező Brokszatórisz értékesítette egyenlített. 1. HMVH 15 9 4 2 27:13 31.
aháló balsarkábon.l:0. Az ötvenötödik percben Varga minta- Tabella: 8. Barátság 125 6 l 18-1221. 2. Barátság 15 8 6 l 28:1530.
szerű szögletét Cziglédszki fejelte ohálóba. 2:0. Ahatvanhorma- Október 3l.Barátság -Szajol 5:2 , IFI: 1:0. 3. Csongrád 15 B4 3 29:14 28.
dik percben Nagy Zoltán remek beodását Jonis mesteri Rég nem játszott ilyen iól a borátság. Nagy István
mozdulattal fejelte ajobb sarokba. 3:0. Ahazaiak mindenhen mesterhármasa biztos vezetéshez iuttatto csapatunkat, pedig
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ÖSZI TÁRLAT a KATONA JÓZSEF MŰVELŐDÉS:KÖZPONTBAN II.
Megható volt együtt Játni Juhász Sándor alkotásait és Cs. Nagy hiszen Renoir is porcelánfestőként kezdte. - Igaz, Renoir csak egy

Lajosnak az idős művészrőlkészült agyagszobrát, amely jól ragadja \ olt. -
meg a mester törékeny lényét és sokat tapasztalt, bölcs egyéniségét. Homok Imre - művésznevén Hori - Életem tükre című olajképén
Cs. Nagy Lajos ezen a portrén kivül egy, népi mitológiai életfa az ovális tóban tükröződő fák sűrűje egy önszemlélő, sorsába Zál1

szimbólumát feU1asznáJó Oltárral és egy durván faragott, szöges- élet szimbóluma, a saját belső világába elmerülö művészé, aki eb
dróttal koronázott, szinte totemisztikus Krisztusfejjel mutatkozott ben a zárt világban jól érzi magát. Ez vagyok én, fogadjatok el, ha
be. tetszik, de ha nem tetszik, az se érdekel. Öntörvényű álláspont. arr:i

Érdekes színfolt volt a Nagy Zoltán - művész nevén nagy Z. - fo- reméljük, nem akadályozza a fejlődésében, az ön.képzésben, hv~y

tóiból készült összeállítás. Az apró, barnás árnyalatú képek jelzik minden gondja mellett végre megajándékozta a sors fuggetlensé~

alkotójuk elmozdulását a fotóművészetbe a dokumentum- és a saj- gel, a lehetőséggel, hogy csak a művészetnek éljen. A nagyobb el

tófotó felől beszivárgott meghökkentésre való törekvéstől a lírai, mélyülés máris látható itt kiállitott alkotásán.
szinte festöi hangulatot sugárzó aUkotások felé. Túri Tamás, Amikor fát vágok, avagy érzés születik című grall-

Békési Mihályné és Nagyné Veres Róza tűzzománcai tovább kája már címadásában is utal a művész lírai, költői hajlamára. Alko
gazdagították a tárlat műfajainak palettáját. Békésiné a technika tása a maga elvontságában különösen a fiatalabb látogatók előtt

összes lehetőségeit ismerve - hiszen évekig szakkört is vezetett az aratott tetszést. Ígéretes próbálkozás.
akkori 2. számú iskolában - il sodronyzománc és a fóliaberakás le- Szakáll Sándor magányos tölgy című tus-tempera képe
hetőségeit felvonuitatva igen dekoratív alkotásokat hozott létre. Csontváry Cédrusára emlékeztet, de klterjesztett ágai, vörös színe a
Nagyné Veres Róza talán kevesebb technikai tudással, de a festő feszületre is asszociál bennem. Persze, akadhatnak olyanok is, akik
önmagát meg nem tagadva készítette Fészekmeleg című alkotását. túl színpadiasnak, érzelgősnek ítélik ezt a képet. Az ilyen Csonrváry
Vörös part című olajképe fényével, tüzes színeivel szintén tűzzo- utánérzések ma már valóban eléggé közhelyszerűenhatnak.
mánckénr hat, nem véletlenül helyezték el a rendezők azok közé. Uhrin Pál három képpel is szerepel a kiállításon. Azt hiszem,
Egészen más műfaj~ban és stílusában Napraforgók című akvarellje, egyike ő az utolsó naiv festőnek. Ez után már bárki csak szándékol
amely igen érzékeny, szép munka. tan utánozhatja - ahogy tették is sokan - ezt a látásmódot, festési mo-

Diószegi Bíró Ilona - ahogy magát nev~zi: Lona - az elmúlt idö- dort. A húszas, harmincas években valóságos kultusza volt az ilyen
s;:akban készített festményei legjavát budapesti kiáJlitásra vitte. festöknek. Az 1934-es ŐstehetségekKiállításon tűnt fel az a Gajdos
(Amelyről múlt havi számunkban részletesen beszámoltunk: V. év- János is, aki falust suszterbőllett festővé. Az ő Vásár című alkotásá
folyam novemberi szám 14. old. "Megálmodott alakjai a vásznon ra emlékeztet Uhrin Pál Lókupecek címü színes ceruzával készült
tovább álmodnak" címmel. SZERK.) Valószínű, hogy ezért szere- képe mozgalmasságával, üdeségével. Nem mozgat olyan nagy tö
pelt itt egy kevésbé sikerült, de tőle megszokott Lona-i szecessziós megeket, mint Gajdos, mozgalmassága áttekinthetöbb, de hangula
hangulatot most is hozó fára festett olaj képpel Tavaszi sugallat cím- tában mégis vetekszik vele. Reméljük, sokáig gyönyörködhetünk
mel. még Pali bácsi képeiben! Az őstehetségekkultuszáról, a naiv fes-

Szonda István apró szobrocskái, különösen az Alvó lovag, en- tőkröl, már a harmincas években megoszlottak a vélemények. Né
gem gyermekkori gyurmafiguráinkra emlékeztetett, s nem a mérete meth László szerint legjobb lenne meghagyni őket annak, an1ik, s
miatt. Régebbről ismert munkái nekem jobban tetszettek ennél a akik. A mai őstehetségeket - mint például a mi esetünkben Dancsó
próbálkozásnál. Még keresi a maga műfaját és stílusát. A keresés re- Árpádot, Demeter Györgyöt, Nehéz Lajost - annyiféle hatás él"i,
méljük, előbb-utóbb a saját útmegtalálásához vezet. nincs már meg a maguk kis zárt világa, lehetetlen a túlparton marad-

Valuska Lajosnak a népi dísZÍtöművészetet és eszközkészítést niuk, de nagyon nehéz az innensőn is megkapaszkodnunk. Remél
idéző szíjgyártó és nyerges munkái - kantár sallanggal és bőrtáskák jük, lesz, ákiknek sikerül!
- a maguk egyediségében és művészi kivitelében joggal tarthatnak Szomorú kötelesség is terhelte az Őszi Tárlat megnyitáját, mű-
igényt az "iparművészet" kitűnő jelzőjére. vészeit és közönségét. Búcsúztunk. Már nem lehetett személyesen

Harmati Mária, aki egykor porcelánfestőnektanult, vonzódik a jelen Rosza Pál, a város közismert Rosza Pajája, nemrég elhunyt ba
tüzes színekhez, a dekorativitáshoz. A kínai porcelánok madármotí- rátunk. Csak a primitív népek tetemeire emlékeztetőrőzseszobraiés
vuma, s ajapán porcelánokon és miniatúrákon gyakran szereplő nap rémisztő, groteszk maszkjai üzentek nekünk a Kezdetröl és a Vég
festményei n is megjelenik. Ami ott helyénvaló, az itt egészen más- ről. Ő már tudja a nagy titkot. Őrizzük meg szakállas, prófétai alak
ként, kissé édeskésen bat. Készségeit, művészi előképzettségéts íz- ját emlékezetünkben!
lését meg kell tanulnía új műfajához alkalmazni. Nem lehetetlen, BULA TERÉZ
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ÖZv. BARTA JÁNoSNÉ sZIlÁGYI ZSUZSANNA, aJ.j a
~ő5 II 27-b.-n Iilkou ol-.'lól:cr 26-ón 88 éve:; korcil::m, rövid

szenve&:> utan e!köhö2Ölt az élbk SOliÍ/.:'ÓL Temet~ G)'omán

oovemtcr lrlm volt Gyászoliák: Leánya. fia, ve,'; és unokája

ÖN. BARTOS t\1ÁTÉNÉ KNAPP MÁRIA., aki a li.OOS li

HBI1 éll mvemb-,>r I&-á.1 fJ7 éves kOlmm lövid szenvedés

urál eU1unyL Temel~ ooveml:~r 2J-án volt G)llizoiják

l...cin)'a és kitetjedt IOkoi1XÍga

Ö'N CSAPó GERGELYNE KISS ERZSÉBET a Vásá1é1i
Iilkólele]xn éll lövid szenve&s után október 29-én 83 &es
kOl<ÜXln meghajt, Temelés:: GyomiJn volt mvön~' 1iJtan.

GY$ZD~ák két ~etTneke, teslvélei és azok családjai, vala runt
vej:.

ÖN. DRAHÓ IMRÉNÉ VASZKÓ MÁRIA, a RefOJmátu;
SzelelLotouJnnl::en élt 91 éves kot<iron, akláb 23-árl, rövid

szenveres után átl:ldla lelkél Te1\:)nlÖjé!J:± Temet~e oktocer

3O-án &dloo:Jn kriilr 9x Gyásro~ák: 1..'l1Ckaesvélei és azok

csal~ai és az OUJnn lakól

DRAHÓ KÁROLY. aki B. Molrér ll21-l:en élt, 64 éves
korál::en mvember %1 eUlunyt Teme~ oovember 1iX::m

VfÍROSONI<

volt Gyomán. Gyáswljak: felesége, két gyermeke

és családjuk, rokonai és ismerősei.

FEKÉCS LÁSZLÓ, aki a Napkeleti U.J6..lXIn lakat 59 éves
kOI<lliln vdJaIlanul eU1unyt októl::cr 2tXin. Temel6l;; ooliember
2-ón volt ErdJöOOn. Gyáswiják: felesége, gyermekei és azok

o;a12.djai, rokonsiga és ismeJüri
GYEBNÁR LAJOS, aki a Mik.:s u2&-1::en Inkorr rövid
szenvere:s után 78 éves korciron október 22-én elköltözöU az

éJék 9Xdl:riL Temelé.9;: mveml:er 4~n volt Gyászolják: kél

gy~meke. l.IOOkája és csalirija
GYURICZA. LAJOS, aki az Ifjúsági lakótelep 13t3-l::m éh 53

éves kOl;-Ü::an PŰSS2aI:X> be~ után elhunyt Temetése

mvel11l:er 7·én volt ErdJöOOn Gyil9.olják: (é~

g)'em-.eke4 1eSlV6e és csaIá'::Ijuk
HABINA JÁNos, aki aliIicm UlQl 8-1::en !akolI, 86 éves

kOlcibén mégis v<íícltlanuJ mvunber lCk'n eUlunyt. Tem,.1és::
E.nCkiX\j(J mvembel' 13-án vo\t GyáS2ű!ják két gyermeke és

CsaJ~iul~ valarnint ismet&ri
HORNOK LAJOS, aki aSugár LL 14-b.."l1 élt, 84 &es koraron

Ia;szú S2ellvere:; LIlin ViSSZaOCJJa lelket TelemlÖjérd(.

T~1rotse mvember l6-án volt EnchőOOn. Gyászolják:

fe~ l1<Íiom gyelmeke és csaltx:!juk.

MOLNÁR GYULA a Taná<s Cit 22-ben iakoIl mveml:er
4-én rövid, <c súlyos~ után 67 éve:; korában tilV()d)1! az

é:cik sorátúL T~neiés: m~ember 1O-én voll Gyászolják.:

feie:;ége, három gyc'tT11eke és családjuk
MOLNÁR GÁBORNÉ j-IORNOKIRMA aki aHunyocli u
lilL sz. alatt lakoltoklólxr30-án éen.m 59-ik&&:n ross:ms
betegség utan htrlyt el Temetése rovember 6-án volt CiyDmán

Félje, !la és c:OO:!ia
PAPP LAJOS, aki a Gán:bnyi u4-Oen élt, október 29-én
I~~ UI<ín 62 eVe&l1 elköltözörr az él&. sriOOL

Ten~ rovember 3-án G)OImin volt Gyc'l9'.oiják feles::ge,

1'Éro111 gyell11ek.e és csalá<jjuk.

PELYVA SÁN.OORNE G1KKELY ERZSÉBET, aki

!<lkotr Micsurin li ll-ocn, okI® 27-érJ 69 éves korál:XU1

l-.c=ú súl)'üS bet~ után visszm::Jia lelkét TetemlÖj.n-.>k

TemelCse E.rdrödio október 31-en volt Gyá9.oiják: fétje,

gyetrneke c:$ csaIá:Ijuk.

RÁCZ JÁNoSNÉ FEKÉCS E.SZ1ER, aki Öregszölöben élt
Kör út 35-ben 86 éves koráffin I=i betegig után ok1óter
2)-én t::ivoZDtl <lZ ~Iök .9Jrál:óL Ternelé:3e fnjöjjn ok1óter

26-án volt GyásroUák; kd gyenn::ke és =OOjuk.
SERDüLT IMRÉNÉ KALÓ IRÉN, aki a sallai li 2SI. alatt

/<lkolt, 48 éves koráten októter 23-án válatlanul elh\.ll1)'t

1998. december

Temel~se okróber 30-án volt Gyomán.
Gyászolják: voltférje, és gyermeke, lestvérei és

azok családjai.

sZABó SÁNOORNE RÁK .lUUANNA MÁRIA V.

Ker. 64sz alatt lakott mvember 16-án 40 éves kOlá1:m

Iu;szú, súlyos~ után l<JIt n~. TemeIéx J'()vember

2o-án voll Gyá<;zolják: sziih fétje, háJom gyennekt:

urokái leSlVélei és csaJa:1iuk.
SZABÓ ZOLTÁN, aki a Bartók B. li 24-bö1 lakou. 43

éves kOlmm l'ál<JJ:lanul eU1unyt októl:o' 27~tl Tertle12,e

GyOl11án oovember 4-én volt Gyás:ZD!ják fe~

ID-Cillleke4 rokorok és isnetfuik.

SZALÓKI LAJoSNÉ BARÁTH RÓZA, aki a Hősök

útja 10311. sz. ala!! lakat mvetnber 7-én JÖ\~d szenv<':ili;

után 49 éves kOl<ÜXln \ávOWll az élők sorál:ól Ternel~

ooV\mber [!-én Gyorruin volt Gyc'l9'.olják: édes<JnY.ja, lelje.

két gyermeke és csaJoo~ testvérei és CSiID:!iuk.
TIMÁR JSlYÁN, aki aJókW llIYI-S2<ÍJnban élI életének

8'2 évéb:n Iövid szenveó!s után oKtóber 21-en elhunyt,

tetnetése ok1é>reJ' 2S-án volt Gyomán Gyás?Dljéik: fe~

gjellnekei és m:>1cii..

TóTH BÉLA, Btrl1pes:tl:n éll gyomai szim132"áoú volt

Tr<Jgikus hirte~1 rovel1ll:cr 13-án hur1)1 e~ Iemet~

mvember l8-án VOll Gyászolja!<. re~ k:3nya, veje és
háJom unokája

TÓTI-{ l\.1IHÁLY, aki a Marta; FIóca u1Il.sz. aJaU lakol!,

mveml:cr I l-én 62 éves koráren I~ szenved!s után

Iávowrr az élők .9J1<Í!XJl Temel~ mvemocr I&-án volL

GyászoUék ~~ éresanyja, tesl.\'éJei és c:.s1Wjuk,

felesége te51vétei és csalirijuk.
ÖZv. UHRIN IMr-iNÉ HORNOK MÁRIA ROZÁLIA,
aki a Fazeka;i LL 2 SI:.-alan élt októb:r 31-é'l élererek 8'2
évében lra"oll1LlS hlte~1 hunyt el Temetése J'()veml:er

9--."n volt E.ndri:iOOn G)á20lják !...e<inya fia, és az

ismerősök.

VADÁSZ IlVlRE aki sebes Gy. ll6. wm afau lakott

1'ffi'i2ÍI~ UIlin, oovemlxr kn, 81 éves koráalIl

vi=l1a It.'ikét TelerTItq,enek. Temetése G)omán

mvemb:r 12-én voll Gyászolják: fe~ két gymneke és

csaOOjuk, hu<Ílai és i:meJ~i

VARGA lÁSZLÓNÉ TÍMÁR MÓNlKA a SZdta:lság

út 15-ben lakott, életérek 83 évéOO1 ross:ms l:e~ után

mvcrncer 6-án rnegt6t Ten~l1llöjéh2 Temef2e E.rxhöOOn
rovetnber [().én volt Gyászoiják: fia és llf'IJk&

VARJÚ GÁSrÁR""ÉJ DlNYA IRÉN, aki MditúrOll éh

októl:eJ' 2l-én életére!-: 70. évéh'n v<iI2llalui en1unyt

temetése EOOiöOOn október Yl-é'l volt Gyászolják; két
gj<m1d<e és csalOOjuk, és isrnel~l
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KOZMA LAJOS BÚTORAI A KNER MÚZEUMBAN

nak pedig tetszik az Ő, új ismereteit tüstént a maga
munkájában alkalmazni képes, gyakorlatiassága.
Közös bennük a minden új iránti nyitottság, s az,
hogy Kozma is sok területen autodidakta, hiszen ta

nult szakrnájától gyakran messzire kalandozott.

1918 nyarán a nyomdászat alapismereteire vetette
magát nagy lelkesedéssel, hogy aztán megszülessen
a jel.iegzetes Kozma-barokk, s ennek jegyében a
](ner Nyomda egyedülálló diszítő készlete, a fejlé
cek, a záródíszek, vignetták sorozata, valamint az
egyenként önthető, belüként szedhető, változatos
keretek készilc:sére alkalmcls, máig használatos kör
zet sorozat. Már ezek felhasználásával készültek a

..

Király György irodalomlörténésszel kÖZÖSen
megalkotott Három csőppke könyvecske, a Kn~r

Klasszikusok és a Monumenta Literarum sorozulük
amelyek foiYIatását Király György korai halálJ Jka
dályozta meg.

A ](ner villa I 925-ben épült fel, éppen K()zm~'

stílusváltásaelőtt, még ebben a népies, necbo··,·,k
stílusban. A bútorzat és az ajtókerelek maguk,,· i
selték a Kozma-féle diszitéseket. Sajnos az er~ ..~ti
berendezésböl csak az ajtódiszek és a hálósznh.' lJ
beépített gardróbszekrény maradt a család dl,

lása és a lakás kifoszlása után.
A most megszerzett bútorok Kozmának a kÖVel

kező korszakából valók. A szobaberendo:és
I 928-ban készült, a biedermeier utánérzéseket sem

nélkülözö magyar art deco egyik legszebb darabja.
Szegő Zsigmond - a Fővárosi Elektromos Mlivek
akkori igazgatója - lakásában a leányszoba kényel
mét szolgálta. A bútorok alapanyaga cseresznyefa,
amelynek erezete, szépsége kiválóan éJvényesiil a
kerek asztalka lapjának körcikkekből való inta'-Lid
szerű összeállításánáL s a folel és a kanapé ives~n

maghajlilOlt karfáinál. Érdekes megoldású a fekhely
csónakszeruen meghajlitott fej- és lábvége. A

mennyezeti lámpa és egy falikar szintén szelves ré

sze a berendezésnek. Kár, hogy az eltérő stilusok mi

att a mái· emlitett gyönyörü gardróbszekrényt, a régi

berendezés egyetlen megmaradt darabját mosl egy
fLiggöny m·öge kellett rejteni a látogatók szeme elől.

Mégis nagy nyeresége ez az új szerlemény a
múzeumnak, hiszen Kozma-bútorokhoz ném
könnyü hozzájutni. A gyarapodás Erdős Ákosnak, a
Kner Nyomda tulajdonosának, az Ö gyüjtö szenve
délyének es hozzaértc'sének köszönhetö.

[
,.I

1··-_-
I·· :-
-.;;. ~

A Kner Múzeum állandó kiállítása Kozma Lajos
bútoraival gyarapodott. A megnyitót november
20.-án 14 órakor, a művész halálának 50. évforduló
jára emlékezve tartották. Kiss Éva művészettörté

nész - aki a kiállítás magyar-angol nye[vű

ismertetöjél is ina - elöadásában kitért Kozma pályá
jának legfontosabb fordulópontjaira, a Kner család
dal, "-iílönösen Kner Imrével való barátságára, s a
most megszerzett bútorok történetére.

Mint Ö is említette, nem elöször kerülnek Koz
ma bútomk a Kner házba. Magát az épületet, s az
eredeti berendezést is Kozma Lajos tervezte
I 925-ben. Barátja és munkatársa volt Ö Kner Imré
nek. Barátságuk 1918 nyarán mélyült el, amikor Sel
mecbányán együtt töltötték az augusztust, a
tömegtermelés és a kézműves igényesség ellent
mondásaira keresték a megoldást.

Az építesz Kozma, aki fiatal mérnökként Lajta
Béla irodájában dolgozott, sok mindenbe belekós
lO!t. Elsö sikereit nem is épületeivel, hanem grafikái
val, ex Libriseivel és szignettjeível érte el, d,;: a
f,;:stészetbe is belekóstolt. 1909-ben és 1910-ben,

Párizsban Matisse tanítványa, megismerkedik a leg

modernebb törekvésekkel. Nem marad meg azonban

a festészet mellett, a bútor, a textil, a belsőépítészet

egysége, egyszóval a lakberendezés sokkal jobban
izgatja. Elsö ilyen irányu komolyabb munkája a Ró
zsavölgyi Zeneműbolt berendezése a Váci utcában,

mely külföldön is nagy visszhangot kdtett. Az I. vi
lágháború azonban, miként Kner Imréét, úgy az ö
pályáját ís megszakitja, hogy aztán az újrakezdést
már együtt tervezzék meg. A világlátott, képzett mű
vész nagyon is imponál a szerteágazó műveltségét

autodidaktaként megszerző Kner Imrének. Kozmá-

Befejeződött a katolikus temetők rendbetétele
A Halottak napi megemlékezé

seket Endrőd minden katolikus te
metőjében méltóan előkészített

környezetben tarthattuk. Sokan hazajöttek halottai khoz az ország sok-sok
részéről, sőt külföldről is jártak itthon. Sok munka, pénz volt az elhanyagolt

temetők rendbetétele mögött.
Tisztelettel köszönjük meg mindenkinek, akiket illet, hogy segítettek

bennünket pénzzel, munkával, jóakarattal. Köszönjük a helyi Munkaügyi
Központ vezetőjének, és mW1katársainak a jóindulatú hozzáállást és min
den nemű segítséget. Köszönjük a képen látható munkacsapat minden tag
jának, hogy tisztességes munkát végeztek, kegyeletet nem sénettek a
legnagyobb munka közepette sem. Kűlön köszönjük Dinya Elek bácsinak
és Iványi Sándor bácsínak azt az ön
zetlen segítséget és magas szintű mun
kát, amit akármelyik fiatal

megirigyelhet, mind a minőséget,

mind az eredményt illetően. S végül,
de nem utolsó sorban köszönjük, akik
pénzzel segítették a munkát. Közel

600 ezer forintot kellett összegyűjte

nünk ahhoz, hogy 14 ember 10 héten

at dolgozhasson az egyház 4 temetőjé

ben. Az összeg 68%-a a távol élőktől

jött, a 32 % az itthon élőktől. Köszön

jük!
Támogatóink voltak, lapzártáig:

Ambrózi László, Bela Imre, Balog Pé-

ter, Császárné Gyulicza Éva,
Dajkáné Hunya [,·én, Dinya Elek,

Dinya György, Dinya László,

Dinya Zoltán, Farkasinszki Zsuzsa, Fülöp Imréné, Gellai László, Dr
Gyuricza Béláné, Iványi Józsefné, Iványi Sándor, Hunya István, Lajtos

Imréné, Latorcai János, Németh Dezsö, Uj házi Ernő, Porubcsánszki Mi

hály, Szabó Dezsőné, Tímár Jánosné, Valjú László, Vaszkó András, Zsigri
Mária. A legbőkezűbb adakozó, akinek az egész akció köszönhető, Ka·
tona Sándor, és munkatársai Németországból.

Az ENDRÖDI SZENT IMRE PLÉBÁNIÁÉRTALAPÍTVÁNV szám
láján gyűjtjük folyamatosan ajövő évi munkákhoz a pénzt. Kéljük az itthon
és távol élőket, hogy erejükhöz mérten továbbra is támogassanak céljaink

megvalósitásában. Jövő év áprilisában
szeretnénk megkezdeni a temetőkben

a munkát. Kisebb létszámmal, de to
Iyamatosan tervézzük, ha az anyagi

forrást össze tudjuk hozni LIgy , hogy
ismét igénybe vehessük a Munkaügyi

Központ támogatását.

Az Alapítvány számlaszáma:

Endrőd és Vidéke Takarékszövet

kezet 53200015 - 10003231, vagy
készpénz befizetést a Plébánia is
tisztelettel fogad a Főutca l sz.
alatt.

Iványi László plébános
CSÁSZIÍRNÉ GYURICZA ÉVA
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Uzene Tímár Máténak
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Marci

Minden újabb lapunk születését izgalommal vá,
rom. Ebben a jóleső lelkiállapotban jelentős szerepet
szolgál Tímár Máté.

Már három kis verses köteilel ringat jóleső kábu
latba: Lélekváltság, Utószüref, Ámen ... Ámen.

Olvasgatom, ízlelgetem, válogatom anyanyelvünk
remek gyöngyszemeit. ABiblia, Arany ballodái, Babits
aranyművességű alkotásai mellell 011 vannak asztalo
mon a kis kötetek.

Jól eső érzés; endrődinek lenni!
Amég elvétve fellelhető "nyerseség" sem bántó. A

vajúdáshoz a fájdalom, meg a vér is hozzátartozik.
ISTEN ÉLTESSEN Ktr-HETES KOROD BAN!

VÁROSUttl(
,

11MIKOR MEG A,
KI5KA ZAK,

ZENE!TEK..."
SENKI!" - címet adta. S felvérzik betüi nyo
mán a szívbe-markolt, s soha be nem
heggedő seb, melyet Illés fia elvesztésén
szünet nélkül érez...

Hogyne olvasnák, s hogyne éreznék.
mindazok, akik vágynak eltávozni eltávozott
szerettei után? Bizony nem kevesek azok
száma... S az is, aki - mé~ fiatal- csupán mert
érző, érzékeny ember, átérezheti a fájdalmat.
(Arany János, ki legnagyobbunk volt költő

ink között számos versében siratta el Piroska
leányát; s szívünkhöz SZÓlL.)

A kötete fele vers, fele próza... (Hogy
mikor vers, s mikor próza kínálkozik szere
tett földink ihlette tollára? Nos ezt a titkot,
egyszer talán érdemes lenne megtudni Tőle;

faggatva Öt erről... Ám; gyanitom; nem ad
hatna Ö sem "[liteles" követendő példát. ..
Talán itt is a TERMÉSZET munkál, lehet,
hogya MÚZSA álarcában? Vezeti atollát,
hol dalra, rímre, hol prózára?')

Könnyed rímekbe pompáz egy-egy fel
villanó emlék, élmény; álom is olykor; /Áb-

(jf-'

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk
Magas és mélyépítési munkák gt:nerál kivitt:lezése - tervezése

e;,-. Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás. szerelés
Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása
(nyílászárók. Interspan bútol'Ok)
Építőipari anyagkereskedés (fenyő fürészáru, lnterspan bCltorlap
szigetelőlemezek, kartonplasztlemez... )

0" Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása
(toronydaru. acélzsalu, kel'etes állvány, útpanel...)

Amikor vége a nyárnak, eljön a betakarí
tás ideje. Ősz-előn leszed ik az almát, szilvát,
szőlőt, mindazt, amit dolgos kezek nyomán a
termékeny-természet kínál. Letörik a kuko
ricát is, hogyakukoricaszemekkel táplált ál
latok eleséget adjanak az embernek, hogy
amint a drága anyaföld a hótakaró alatt meg
újulni képes tavaszvárón; úgy áttelelve a be
takaritottakkal; az ember is megújuljon az
újrakezdésre, újabb tevékenységre, együtt a
természettel...

Ugyan ki tagadl1atná, hogy a
TERMÉSZET univerzum ának piciny része
az EMBER is, a maga sajátos, csak reá jel
lemző "természeti"-vel; ám ez a piciny rész
a maga sajátosságai mellett - a nagyobbal
nagyonis hasonló utakat jár be. Az évszakok
változása? Az Ember tavasz, nyár, ősz, tele?
- túlságosan is triviális hasonlóság... Ám az
EGÉSZ - RÉsz TERMÉSZET-EMBER ha
son lósága sem mondható éppen "erede
ti"-nek... Közismert. Bocsássa meg nekem
az olvasó, ha mégis ezek a triviális, közis
meli gondolatok vetődtek fel bennem, ami
kor Timár Máté legújabb kötetet, verseivel,
történeteivel kézbevettem, lapozni, olvasni
kezdtem ...

"ÁMEN... ÁMEN" - a kötet címe
(! 997- J998) legfrissebb irásaival. A múlt
évben megjelenté "UTÓSZÜRET" volt, nos
éppen arra akal1am példázni a természet és
az ember kapcsolatával, hogy ime, mint Tí
már Máté kötetével is példázza újabb "utó
szüret"-ek jönnek - így őszidőn; a szerző

öszidején is; amikor úgy érzi minden újabb
év ajándék, és Ö buzgólkodik azon, hogy az
é!et-ajáI1dék-évek újabb és újabb ter
ményeket, gyümölcsöket érleljenek... Ízel
gc::ssük. Számunkra gyűjtötte kötetbe.

Őszidőn az író-költő is, - mint minden
ember - visszanéz a nyárra: s emlékeket sor
jáz... Tágabb értelmű már itt az ő nyara, mint
a mienké, (kik köznapi emberek vagyunk
csupán) - nem "egyetlen nyár", az épen el
múlt; hanem a vele történtek, velünk tőrné

tek rímekbe, prózába örökíthető méltó
sorai ... S így van ez akkor is, mikor "legsze
mélyesebb" élményeiről szól. Közüggyé
lesz, mert gazdagit minket általa, mert meg
osztotta velünk.

Elszomorít, hogy a kötet kezdő versének
- mintha éppen feleseIne velem, bár nem
tudbatta - "ÍROM, BÁR NEM OLVASSA

12
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Hej, én édes, jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben lágy kenyerem...

GYIMESI KARÁCSONY
(részlet a novellából)

mek üde álomba hanyatlott a bölcsőcske ölén. Lábához Bódi
kedves báránykája került. S a tisztelendő fráter zsebbéli szent
vélejárójából olvasni kezdé az illetékes evangéliumi sza
kaszt: " ... nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész
népr;J.ek. Ma megszületett a megváltótok..."

Es prédikálta a csillagkövető pásztorokat, a három kirá
lyokat, az egyiptomi menekedést, s jól benne az időben áhíta-
tos énekszóra váltott. A Csordapásztoroktól a Mennyből 3Z

angyal-ig, a Mostan kinyílt egy szép rózsavirág-ig, akkonI
egymást értők, gyámolító békességben, boldogságban, anj·
nek társa sem sok létezhet a világon.

Rákhel örvendezte fiacskáját, emberét, Dienes 8

megcsaládosodást, Bódi az első beretváját Illyés bátó~

Úgy a délelőttnek dereka-formán a bába kikárogott az aj- "Ejsze, az első tasli-pofont is tőlem kapád"; Gergé a bölcse
tón, ami lényegétől valahogyan mégis glóriássá szépült: csinálást, az űzött tisztelendő, Véri banya, meg Illyés bá
"Fiad van, Dienes!" Azután kijőve Illyés bá is félrevonta a mindahányukat, és viszont. S még ha akadt volna lészen kö
tisztelendő urat. Beszéltek néhány minutucskányit, amit vé- zöttük egy önmagában is megbotló, szőrösszívű kárhozatos,
geztével közre is bocsájtott: ''Nevet keresénk az újszülött- az is örvendezhetett volna a nevezetes vacsorának.
nek!" S a közdöbbenetre, hogy talántán ez mégis szülői juss S az ejtőzés idején Fráter Péter üvegecskét, gyertyácská
lenne, ezzel toldotta meg: "Az lenne bizigen, ha Dienest kiir- kat vett elő csapzott csuhája zsebéből s megtisztelte a két öre
tódván a nagyapja, apja, megháboroda szülőanyja, nem a sa- get:
játom gyanánt neveltem lenne emberré." Hát akkor feleim, szenteljük kereszténnyé ezt a

Belébúsultak a ködszitálásba, hanem, a homály vásznát a kicsinyded pogánykát! Mögéje hát evilágbéli pátronusul!
fráterhez fordulva ismét csak Illyés bá hasította ketté: S végződvén a kérdezősködő, szertartásos szöveggel,

Hát kegyes szolgálatát mikorra gondolja kegyelmed? melyre Illyés báék illedelmesen felelgettek, szentelt-vízzel
Hamarost esteledik - csendeskedte a barát - Ha nem ker- hinté a selymesen tar fejecskéjét, e szavak kíséretében: Mó

getné errefelé a gonosz a policájt, úgy hat felé áhítat, s utána, zes-Áron, a Rákhelé, meg a Dienesé, én téged megkereszteJ
mielőtt asztalhoz telepednénk. Úgy sem látszódik ebben a lek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
zomotor üdőben, mikor jő fel az Esthajnali csillag, a betlehe- S rögtönöst, ámenjával szegve maga zendített reá arkan-
mi, ha odabenn a szíveinkben ottan is világol... syali tenorján a székelység csíksomlyói himnuszára:

S ezután őfrátersága is együtt kacagta a többiekkel, mint
táncolt Dienes a vadmacskabőr kucsmáján, a szólításra, hogy
fiának látására bémehet. Még a Gergé huncutkodását is hal
latlanba vette:

De a következővel még reáérsz kicsinység, hékám!
*

A második verset valamelyest átszabta Gergé:

TÍMÁR MÁTÉ

Vándor fecske sebes szárnyát,
Üldözöttek vándorlását,
Mártír papok reménységét,
Jézus, áldd meg Erdély földjét...

Mikor nagy-keservesen csak átalcsillogta magányos árva
ságát a hófellegek fakóságos ftiggönyén az Est-hajnali csil
lag, s Illyés apó, a tisztelendő, Gergely Gergé s néhány'
segítségül bészólította ifiu után ajtó tárult mindahányuk előtt,

a kismama Rákhel már boldogan szoptatott. S úgy belé is szé
pült, akár a bimbajából kifeslő rózsa. Mellette Kántor-uram
birtokolta kisdedecske szuszogással melengetésének jussát.
Véri néni az őzgidósültteJ, kürtőskaláccsal, puliszkával gaz- S toldotta ezzel: "A hannadikul-va!ót, atyám, ősatyáink

dagított asztalt rendezgette. Mely mögött Csobot Illyés bá rovásjeleivel szépítettem a ringó bölcsőcskére, botoljon fel
trónolt, akár egy pátriárka, és fogadá az rajta, az, ki ártó akarás.sal bitangolna közibünk." S zengé:
áldott-szentüléstkivánalmakot, amikkel elibe-következtek .,
szívükben gyermekei. Kik közül némelyiknek az üke is lehe- Bús székelyre otthona vár,
tett volna talán. Űzött pásztor oltárt talál,

Péter atya'pedig (ez vala a csángó barát nevezete, akár a Óvja népét s boldogetja
kulcsos főaposto1é) kezdette volna az isteni-szolgálatot~ ha Csíksomlyói Szűzmária...
Gergé illedelmes tisztelettel nem hátrá!tatja ebben. " Engede-
lemmel essék a szólás -l1!0ndá -, szolgáljunk hozzá saját Bet- A gyermekecske éhében felsírva jelezte, hogy az Árono
lehemmel es!" S takarójából bontván a gyermekágy mellé kat, Mózeseket mindenkor Józsuák követik, kik az igazakat
ht-lyezte azt a nap-, hold-, csillagok-, fenyőcskék száz-virá- elvezetik az ígéret földjére. Odakívül pedig a Hatalmas és az
go'k telerótta; vadkörtefából egybeszépített bölcsőcskét, me- Osonó reácsaholtak az alácsodálkozó Holdvilágra: Pislog-
Iyet rongyolt csergepakl<,jaból hatsz félszemű! A boldogság az
hamarkodott "'.. - elő .. , Illatozó kicsinyded helyen elfér, hiszen ma
bodorka-szénávlj.l ágyazva, dísz- éjjel még a vihartépte fenyvesek is
varrású lepedősen,"fejalávalósan.s azt zizegik, hogy minden nemze-
Rákhelnek címZett megbízatással: teknek békességet ajándékozott
"Ejsze, te, feküdtessed beléj~ a mü Szent Fiának születésével a Dicső-

kicsinyded Jézuskánkat, . hogy a séges Isten!
Somly6i:' Szűzanya, Szent Fiával
megáldja!" . .

Az anyai mellen jóllakott gyer-
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A mesét és a verset írta:

NÁNYIMÁRlA

KICSI JÉZUSUNK

Kicsi Jézusunk •
Jó, hogy megszülettél!
Megtérőknek is
Megváltója lettél.
Karácsonyfát is
Te hozol nekünk
Nem fenyőünnep
Már az ünnepünk.
Remény vagy! Hit vagy!
Áldott szeretet.
Jövönk jó magvát
Bőven, Te veted.
Maradj itt nálunk

Örökre Urunk!
Világosítsd meg

Tévelygő utunk!
Légy a hajnalunk,

Fényes csillagunk,
Mert eltévedünk, ha
Egyedül vagyunk.

Adj áldott békét,
Boldog ünnepet~

Szívünkbőlszálló
Zengő éneket!
Mennyből az angyalt,
Pásztoros hitet,

Áldd megjó Urunk
Gyermekeidet!

Hogy vissza találjon
Hozzád minden szív,
Kit szelíd jóságod
Megtisztulni hív.
Süss ránk víg napot,
Özd el a borút,
Szelídíts békévé
Minden háborút!
Légy fényes sugár,

És ragyogj nekünk,

OJ Kicsi Jézusunk
""'Édes Istenünkl

\OJ ~~ -{/..... ~<'';', ~

~

.J •
~

•

Karácsonyi történet

Hát ti miért nem alszotok? Már
nagyon későre jár az idő, 
mondta rosszallóan nagyanyó,
amikor benyitott szobájukba,
hoO"y meO"nézze alusznak-e máro o

az unokái.

Jaj, nagyanyó, - sóhajtott . szívességeket, amiket kérnek tőled, IlÚnclig
Marika - de jó, hogy bejöttél! Ugye segitesz meO"taO"adod. Hogy ezeket jobban
nekünk? Hiába törjük a fejünket, ~ehogy'sem me~ér;sétek, elmondok nektek egy rövid kis
tudjuk kitalálni, hogy IlÚvel tudnank oromet mesét:

szerezni édesanyánknak karácsonyra "Élt eO"yszer egy nagyon gazdag
Valami olyasminek, amit ti magatok kereskedő. Annyi volt a kincse, hogy számát

készítetek; Te Marika, egy szép kis terítőt sem tudta, mégis boldogtalannak érezte
hímezzéj, te meg Klárika egy könyvborítót. magát. Egyszercsak arra gondolt, hogy talán
Nekem van is hozzá anyagom, azért szomorú az élete, mert a kincseivel
himzőfonalam is, reggel hozzá is méO" sohasem szerzett örömet senkinek.

o
kezdhettek. Elhatározta tehát, hogy karácsonykor

Másnap alig kelt fel a nap?cska, .a .két megajándékozza a város szegényeit. Az
kisi ány izgalommal öltög.?te.tt,. es volt orom, ünnep reggelén behívatta a szolgáit, és
mikor kitelJesedett az elso vllagsZ1rom.. megparancsolta nekik, hogy tíz zsákot

Gyönyörű lesz! - örvendezett Marika. szedjenek tele arannyal és induljanak el a
Ám egyszercsak betoppant a szoms.z~~ llus szegények nyomorúságos viskói felé. Maga
néni, és nuvel Marika volt az Idos~bb, is lóra pattant, és a szolgák után indult. Az
őhozzá fordult, hogy szaladna el mar a első házikónál megállást parancsolt. Bent a
boltba egy kis élesztőért, mert neki a ~ájós szobában egy beteg ember nyöszörgött egy
lábával nehezére esne annyit gyalogolru. rozzant vacokágyon.

Szívesen mennék,- mondta Marika, - de Adjatok egy korty vizet! _ kérte
te:szik látni, hogy mennyi dolgom van! könyörögve, mert elepedek a szomjúságtól!

Majd én megyek! ugrott fel . Arra most nincs időnk, jót akarunk tenni
készségesen Klárika, és meg is járta a szegényekkel. Neked is hoztunk félzsák
egykettőre a boltot. aranyat. Ezzel csak többre mész, .IlÚnt a

Igen ám! De alig, hogy újra munkához vízzel r _ szólt a O"azdag embec
látott, jött Öcsike, mert kibomlott a Ahogy tovább mentek, egy leroskadt

cipőfűzője. öszvér állta útjukat, alatta panaszosan
Majd én bekötöm. - mondta Klári, mert sírdogált egy fiúcska.

Marika most is öltögetett nagy MaO"a alá temetett az öszvérem _
o

buzgalommal. kiáltozta. Segítsetek kiszabadulni!
Azután édesanyja kérte őket, hogy Arra most nincs időnk' A szegényeket

szedjék össze a tojást a tyúkólból Ma:ika kell boldoggá tennem _ szólt a kereskedő, _
csak megvonta a vállát és öltögetett tovabb. téged is megajándékozunk egy félzsák
Oda is csak Klárika ment. . .... arannyal.

Eljött a Karácsonyeste. Manka tentoJe Így ment ez végig a hosszú úton.
gyönyörűen becsomagolva odakeruit a Mindenhol talált szenvedő, segítségre

csillogó fa alá. szoruló embereket, s azt hitte elég az aranyat
Klárika lepergő könnyeivel ~ntözte a eléjük szórni. Mégis, csodálkozott a gazdag

fé~jg kész borítót, és odaborult edesanYJa ember, hoO"y mennyi jót tett, s mégsem
szívére. _ Ne haragudj! hüppögte boldoO". o

szégyenkezve, - nem sikerült elkészülnöm Ál:Uában megjelent neki egy öreg apóka,

vele. . . és így szólt hozzá:
Tudtam, hogy így lesz! - kiáltotta Tanuld meg, hogy jöt tenni nem IlÚnclig

diadalmasan Marika. Csak ugrált ajándékkal, kincsekkel lehet. Néha a
össze-vissza és. ne~ d?lgozott. De, u,g~e legapróbb segítség többet ér, mint a te összes
édesanyám, az en aJandekom na~yon szep. csillogó aranyad! .

Gyönyörű - mondta az edesanya. - MeO'értettettétek a mesét? _ kérdezte az
Köszönöm neked. De gyönyörű a, K~ári~~é édesan;a.

is. Ez! a borítót így fogom használm, feiIg Marika könnyes szemmel lehajtotta fejét,
készen, és nekem soha nem n~ílnak, s~e~b és olyan halkan suttogta a választ, hogy csak
virágok, mint ezek. Mert ezekrol a Josag. es édesanyja hallotta meg. De, hogy ez a válasz
az igaz szeretet sugárzik felém. Jó kislany mi lehetett, azt abból is kitalálhatja akárki,
vagy Klárikám' Minclig szívesen segítesz, ~a hogy azóta, ha segítséget kérnek tőlük, na
megkérnek erre. Tud~m lányom, te Jot gyon kell igyekeznie Klárikának, ha Marikát
akartál és közben elfelejtetted, hogy mIt sem meo" akarja előzni. .
ér a szép értékes ajándék, ha az apró o
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Gyúitöttünk oz árvízkárosultoknak

Dr HALMi ZOL TAV

Fü -orr
gégészeti

szakrendelés

GYERI'v\EKCIPŐKÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.
(Öregszőlő, Kondorosi út)

Telefon: 06 60 485~788

'X--féretes (áMefi készítést
mérséke(t (elárra( "álla/unk."

35-tó( 42-es méretífJ.

Beby-Ieányka-fíúmodellek 18-35-ös méreIig
Bio papucs, szandál, klumpa 18-4l-es méreIig

A gyomaendrödi fUl-orr-gegészeti szakrendelés 1997. októbaébtn
kezdte meg működését, heti kétszer két órás rendelési idöveL Mar kezdet
hen lálszott, hogy nagy igény van a lakosság körében erre az ellátási for
uára is, hiszen a kezdeü betegszám is nagy volt ,és ez azóca sem
csökkent.

Rendclésenkénl állag 40 beteget lálUnk el, ~mi ig~n nehéz., sajnos b:
vés idő jut egy-egy betegre, de igyekszünk mindenkit alapos~n

megvizsgáln i.

A rendeJ6 felszereJrsége igenjónak mondhac6, hiszen még a köte
!ezöen elöínakon felül is beszerezcek nekünk speCiális műszereket

A leggyakoribb betegségek, melyeket kezelünk: hallójárat-gyulla
dások, főleg a kisgyermekek esetében a középfülgyulladások, külön
böző eredett! halláscsökkenések, arc- és homloküreg-gyulladások,
torok-, mandulagyulladások, nyelvlenövések, a gége gyulladásai stb.

Megoldjuk a nyelvlenövéseket, ha kell "felszúrjuk" a gyulladt dob·
hártyát. Lehetőségünk van inhaláCiós kezelésre, endoszkópunk is
van, mellyel a rejtett betegségek is diagnosztizálhatók~

Slámos más szakmához is tarozó, ún. hatánerüleLi betegségeket is
diagnosztizálhawnk. Ilyenek például a szédülés, fülzúgás, góckuratás
börgyógyászati betegségekben. A kórházi kezelésre, műtctre szoruló
betegeinknek kórházi férőhelyet biztosítunk.

A továbbiakban kívánatosnak lananám, hogya 40 év feletti felnán
lakosság, elsősorban a "dohányosok", legalább évenre egyszer megje
!ennének rendel6nkben gégeszűréseken, mely mindössze egy nc
hány másodperces vizsgálatot jelent. A rendelésre egyébkénc nem
kell beutaló, bárki, aki úgy gondolja, hogy gégészeti betegsége v<ln, il

személyi igazolványával és "TAJ" kártyájával jelentkezhet a rendelő

ben.
A gyomaendrődi szakrendelóben kitűnő diagnosztikai háttér var.

(röntgen, laborat6rium, allergológiai vizsgálat stb.) így betegeinknek
nem kell el utaznia emiat!.

Ajövőben ten'ezzük a rendelesi idö kibővítését."illamint a hilllás
vizsgálat bevezetését.

November nón hétfőn hórom.pótko~e rautó es ét mikrobusz indult el az egyhóz
megye különböző településeire, hagy felszedie az alt összegyűjtött adomónyokat. Szegeden,
Mórohalmon, Makón, Hódmezövóscírhelyen, Békés<sabón, Gyulán, KunszenlmárJonban és
Gyomaendrödön szed1ük fel az adomónyokat. ASzeged-úonádi Karitász részéröl Megyeri
Múrta kísérte o segé~szállítmány1. Négy jármű Szeghalmon találkozot1, majd Nyíregyhóza
után talólkaztunk az utolsó kocsival, és índultunk együtt aberegsurónyi notárátkelöhely felé.
Amagyar oldolon gyorson ment avámkezelés, és egy jó negyedóra után mór mehettünk ís to
vóbb.

Reggel 6órokor érkeztünk az ukrón oldalra ahol éppen örségváltásra készülódlek. igy oz
lón hórom órót tarJott ovámkezelés, omi ozért húzódik el ennyire, mert kocsinként több pél
dányban· minden popírra 8 pe<sélet lesznek különbözö személyek. Ennek ellenére
elmondható, hogy a vómosok becsületesen dolgoznok. AMálloi Szereteflzolgólal szállílmá
nyainak álkísérójélöl hallottam, hogya legparónyibb ajóndék elfogadóso esetén azonnal me
nesztik óllósukból avámörség személyzetét.

Bár oz utok helyenként nogyon rosszak voltak és a huszti liszo·híd megrongóládása miott
70 km-es kerülöl kellett tennünk, este öl óráro megérkeztünk arohói Római Kalolikus plébó·
nióro, ahol Juhász Jónas olya nagy szeretettel fogadott bennünket. Arohói célállomást
Mainek Anlal Püspök Ih jelölte ki számunkra, mint az egyházmegye egyik legtávolabbi pont·
iót.

Az utakon eléggé biztonsógban érezhettük magunkat. Nogyon sok úlkeresztezödésben
rendörök álliok, akik sohasem állítottak le, de készségesen segítségünkre vollak, ho bórmi·
Iyen keréssel fordultunk houájuk. Nogy segítségünkre volt o nelyszínre kolouzolósbon
Poznór Sóndor -Szegeden tonuló - ungvóri kispap, aki elkísért bennünket.

Szerdo délelött -miután megszerezlük aszükséges pecséteket ahelyi KÖJÁL·tól és avóm
holósógoktól, elkezdhet1ük akipakolásl. Közben megnéz1ük amegrongólódott hidakot, és oz
egyik kanyorbó! eimosoN hózak moradványait. Ugyanakkor szemlanúi lehettünk oz odamó
lOyok szétosztásónak is. János atyo nagy bevetéssel és lelkiismeretesen igyekszik o kapott
adomónyokot szétosztoni ovórosban, de már aznap délután indult egy kísebb teherautó egy
másik -addig megközelílhetellen - kisvárosba is.

Szerdán ebéd utón visszaindultunk. Visszafelé mind oz ukrán mind amogyor vámosok na
gyon rendesek voltak. igy gyorsan óqulottunk onalóróllomósokon.ldehaza már csok aköd
és a fáradsóg nehezfteNe utunkat. lJütörlök hajnalban érkeztünk vissza Szegedre.

Ezúton is szeretnénk okórpóloljoiok köszöneiét lolmóc.solní akopott odomónyokért.

Laakó Islvón diákónus

"EPFE" - vállalkozó
közüleD-o vállalkoz6i-, magánrendelőknek

teljes körű építőipal;, szakipari és fescő munkákat,
azok tervezéséc, szervezését,

lebonyoJílliát anyagbeszerzéssel vállalja
ELLEN6RIZHET6 REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK
BARRAFA részJegünk igényes rendelőinek egyedi, művészi

kivitelű faszobrász, fafaragó munkákat készít.
Mincarerem, iroda: Gyomaendrőd,Blaha L. u. 12/1.

Vezető: Barta László SEVRO MODELL BT.
Tel: 05-60-481-04L (06-66-285-659) Fax: 06-66-386-896. Fő út 57. ((/o(t Napke(eti "endétjlő hetyén)
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Nagy választékkal,
bő árukészlettel várja vásárlóit

Most vásárolja meg téli eszközei \I
(Hólapat, gumicsizma, esőköpeny stb.)

Gondoljon a karácsonyra!
Vásároljon hasznos és praktikus

ajándékot iIt, az üzletben,
Gyomaendrőd, Fő út 15.

Telefon: 06-20 9527-032 és
(06-66) 386-274

, ,
;.\GRO ;.\RUH;.\Z

Végezetül megemlítem, hogy hazánkban hol van nagyobb kiterjedésű

borvidék: Kiskunság, Mecsekalja, Villány - Siklós, Balaton környéke, Sop
ron, Szekszárd, Bűkkalja, Eger, Mátraalja, Tokaj - HegyaJja.

HUNYA ALAJOS

"Le a tenger fenekére
Merül a halász,
Lent a tenger fenekébe n
GyöngyÖket halász.
Nekem a boros pohárnak
öble lengerem,
S a gyöngy, ha van tán dalaimban
Az cs,,~ ott terem"

A borok minőségét - tekintettel arra, hogy élvezeti cikk - érzékszerve
ink segítségével állapítllatjuk meg. Többek között az illata, jellegzetes ize,
zamata. nem utolsó sorban színe, tisztasága együttesen határozzák meg a
borok minőségét. értékét.

A borok illata, zamata csak meghatározott hőmérsékleten érvényesül.
Sem a túl hideg. sem pedig a túl meleg borok nem kellemesek. Az illatanya
gok. valamint a zamatanyagok 8 CJok alatt nem érvényesülnek. Legmeg
felelőbb a fellér boroknál a 10-12 C. fok. vörös boroknál pedig a 14-18 C.

Érzékszervi vizsgálat során mindenekelőtt a bor tisztaságát kell véle
ményeznünk, Ha a borospoharat a fény felé fordítjuk, akkor az alábbi érté
kek segitségével határozhatjuk meg:

zavaros a bor, ha [l pohár mögöttlévö tál'gyaknak csak a körvonalai lát-
szanak.

ha a tárgyak fénytelenüllálszanak, akkor opálos a bor.
fátyolos. homályos a bor. ha nem teljesen átlátszó,
törött a bor, ha átlátszó. de nem csillogó,
tühös a bOI'. ha teljesen átlátszó, fényben csodálatosan csillogó.
Természetesen az új borok lehetnek még zavarosak, főleg az első fejtés

ut;in. Közismert, hogy mennél tovább érleljük a bort (megfelelő hőmérsék

letű pincében), annál tisztább, finomabb, zamatosabb. A bOI· tiszta~ágát, el
tarthatóságát. - a már ismert módon, - bOl'kén, deritron derítéséveL továbbá
szűréssel éljük el. Mindenegyes fejtés alkalmával borként adjunk a borhoz
a csomagoláson feltűntetett tájékoztató szerint.

A borok színük szerint három félék lehetnek:
Vörös borok, árnyalat szel'int lehet sötétpiros, barnáspiros, rubinvörös,

liláspíros.
fehér bom k, színtelen. aranysárga, vi lágossárga, zö ldessárga,

zöldesfehér,
lila borok, világospiros, pirkadt.
A bor illatát szaglás útján érzékeljük Egyes szőlőfajtáknakjellegzetes

illatuk van. mely a borban is jel entkezik. Borszakértők meg tudják állapíta
ni. hogy milyen szőlőből készűlt. Általában kellemetlen (penész szag, záp
tojás szag). és normális illatot különböztetünk meg, Új boroknál eSetleg
érzékelhető élesztőszag, ugyanakkor a régiekné! az óíllat. Túlkénezés ese
tén szúrós. kénes szag érezhető. Illatos. musk0tályos szőlőből készült bo
r"k intenzív. könnyen érzékelhető illatúak,

1..:...::6=--- +f~'.,........_.. '+-Ht--~.d--~.....LL7""'"""\frfi,---' R--=-O_SO_"_I< ---'1'-"..9-"-'98"-'--.=de=c=em=b=.o..er

\~ A bor.ízét a zamatanyag biztosítja. A zamatanyag és az illat adja a bor
A aromáját, ugyanis ezt egyszerre érzékeljük a szagló és ízlelő szervünkkel

, (nyelv). Ennek a borbírálatnak menete a következő: Kevés bort vegyünk
KERTBARAT szajunkba és azt nyelvünkkel a szajpadláshoz szorítsuk egy-két másodper-

•• cig. Ez által a bor illata, gőze az orr nyálkahártyájához kerül, és a szaglóide-
KOR gek érzékel ik. A kulturált borivás az, amikor kevés bort öntünk a szájba és
•• azt egy kissé megforgatva, szétterítve nyeljük le.
UZENI... Miért kell ezt csinálni? A nyelv külső (tompán hegyes) végén az édes

érzetet érző bimbók vannak, mellette hátrafelé haladva, mindkét oldalon. a
sós, még tovább a savanyú, és leghátul a keserű ízeket érzékeljük. Ugyanis
a bor lehet édes, savas, egy kissé kesernyés ízű. Ugyanakkor mindhárom íz

, • ", mennyisége lehet különbözö. Amikor viszonylag egy szinten vannak azA bor vizs~álata érzekszervemk segltse~evel= = ízek. szokásos bársonyosnak nevezni a bort, A borszakértők már régóta
használják ezt a kifejezést. Ez főleg a vörös borokra vonatkozik. mert sok
bennük a cserző anyag és ez fanyar ízű. Ha viszont kevés és mérsékeIt a
savtartalma, akkor szintén bársonyosnak, harmonikusnak nevezik.

Cukortartalom szerint is minősítik, osztályozzák a borokat, és négy
kategóriába sorozzák. E szerínt lehet száraz, félszáraz, édes, félédes. A szá
raz borok kevesebb cukrot tartalmaznak.

Van még egy fontos értékmérője a boroknak. ez pedig az alkohol tar
talom. Sajnos sokan vannak a borívók között, akiknél csak egyedül ez a
fontos. Azélt isszák a bort, és egyéb más alkohol tartalmú italt. hogya bódí-

(Petőfi Sándor: A vé és a bor - rés=let)
tó hatása mielőbb jelentkezzen. Az alkohol tartaJom szerint lellet asztali
(9%-os), pecsenye (12-14%-os), erősebb, tüzes, nehéz bor (14% felett)

A borvidékeken régen is hamisították a bort, Abasáron hallottam elő

ször egy ismerősömtől ezt a kifejezést: (oltványt vettem tőle), aki szom
szédjára azt mondta, hogy "pancs" bort árul. Ma különösen elterjedt a
szőlőt nem látott borkészítés (kannásbor) gyors meggazdagodás céljából.
Ezeknek a kannásboroknak az alapanyaga a következő: viz, cukor, (bizto
sítja az alkohol tartalmát.) nítrogéntartalmú műtrágya. borélesztő, borkő

sav, vagy citromsav, borkén, színező anyag (pl. vadsáfrány virágszirmának
a főzete, karamell, pörkölt CUkOL érett bodzatermés, aktív szén készítmé
nyek. aromák, deriton, stb. Mindezek után a borivók ezekre a ma úgyneve
zett kannásborokra, vagy pancsborokra azt mondják. hogy "jó bor." A
hatalmas tartályokb[ln (fém, beton) készült bor elindul a készítő részére
l'énzthozó, de a fogyasztó részére nyomoIT, balesetet, családi tragédiákat,
szervi betegségeke! okozó, (több kézen keresztül menö) hódító útjára. Az
italozó embert mindez nem érdekli. újságot nem olvas, a következmények
re nem gondol, fontos a felejtés, a központi idegrendszer kikapcsolása. a
mámoros hangulat biztosítása.
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